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09/06/2020    S110    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Jelenia Góra: Produkty farmaceutyczne 

2020/S 110-266507 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Dostawy 

Podstawa prawna: 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa i adresy 

Oficjalna nazwa: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej 

Adres pocztowy: ul. Ogińskiego 6 

Miejscowość: Jelenia Góra 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Kod pocztowy: 58-506 

Państwo: Polska 

Osoba do kontaktów: Karol Orkiszewski, Jerzy Świątkowski 

E-mail: przetargi@spzoz.jgora.pl 

Tel.: +48 757537286 

Faks: +48 757543883 

Adresy internetowe: 

Główny adres: http://www.spzoz.jgora.pl/ 

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym 

I.3)Komunikacja 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie 

pod adresem: www.platformazakupowa.pl/wcskj 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną 

za pośrednictwem: https://www.platformazakupowa.pl/wcskj 
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I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej 

Podmiot prawa publicznego 

I.5)Główny przedmiot działalności 

Zdrowie 

Sekcja II: Przedmiot 

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia 

II.1.1)Nazwa: 

Dostawa wyrobów farmaceutycznych, leczniczych, oraz wyrobów różnych dla potrzeb 

Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

Numer referencyjny: ZP/PN/12/04/2020 

II.1.2)Główny kod CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.1.3)Rodzaj zamówienia 

Dostawy 

II.1.4)Krótki opis: 

Dostawa wyrobów farmaceutycznych, leczniczych, oraz wyrobów różnych dla potrzeb 

Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra z 

podziałem na 214 pakietów każdy do osobnego rozpatrywana. Szczegóły zawarte w załączniku nr 1 

do SIWZ. 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość 

II.1.6)Informacje o częściach 

To zamówienie podzielone jest na części: tak 

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 1 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 
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II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 3 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 279,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 
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II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 2 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 251,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 3 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 15.000,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 4 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 
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II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 39,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 5 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 
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Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 6.054,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 6 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 
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II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 4 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 543,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 
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II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 7 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 210,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 8 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 4 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 4.542,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 9 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 
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II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.020,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 10 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 
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Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 768,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 11 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
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33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 
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2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.595,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 12 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
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II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 569,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 13 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
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II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 519,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 14 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 
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Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 159,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 15 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 
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II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 159,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 16 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
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33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 
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2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 377,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 17 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
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II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 162,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 18 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
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II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 766,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 19 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 
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Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.392,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 20 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 
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II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 3 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 636,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 21 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
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33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 
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2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 131,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 22 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 3 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
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II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 928,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 23 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
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II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 748,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 24 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 3 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 
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Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 605,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 25 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 
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II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 36,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 26 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
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33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 
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2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 681,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 27 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
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II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 90,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 28 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
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II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 343,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 29 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 
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Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2.430,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 30 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 
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II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 250,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 31 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
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33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 
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2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 665,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 32 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
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II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 126,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 33 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
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II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 410,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 34 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 
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Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 535,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 35 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 
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II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.636,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 36 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 



str. 45 
 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 
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2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 939,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 37 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 



str. 47 
 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 749,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 38 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
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II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.742,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 39 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 
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Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3.224,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 40 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 
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II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 159,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 41 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
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33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 



str. 52 
 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.977,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 42 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 3 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
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II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.595,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 43 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
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II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 44 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 
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Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 486,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 45 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 
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II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 3 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 365,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 46 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 



str. 57 
 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 
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2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 144,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 47 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
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II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.193,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 48 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
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II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.418,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 49 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 
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Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 90,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 50 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 
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II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 7 pozycji asortymentowych 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 575,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 51 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
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33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 7 pozycji asortymentowych 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 
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2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 575,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 52 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
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II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 112,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 53 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
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II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 39,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 54 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 
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Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 785,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 55 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 
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II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 199,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 56 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
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33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 
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2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2.508,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 57 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 3 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
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II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 66,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 58 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
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II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 724,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 59 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 
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Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 233,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 60 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 
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II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 470,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 61 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
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33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 3 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 
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2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 151,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 62 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 8 pozycji asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
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II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 13.329,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 63 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycja asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
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II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.818,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 64 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 
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Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 395,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 65 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 
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II.2.4)Opis zamówienia: 
 
Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 190,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 66 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 
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II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 513,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 67 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 
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Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 175,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 68 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 
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II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 663,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 69 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
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II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 721,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 70 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 3 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 
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Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.231,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 71 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 860,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 72 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 
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1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 449,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 73 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 
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2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 149,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 74 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 321,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 
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II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 75 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 4.597,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 
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Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 76 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 379,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 77 
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II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 659,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 78 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
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Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 10,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 79 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
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Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 272,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 80 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 
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Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 4.582,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 81 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 



str. 95 
 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 47,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 82 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 
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Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5.573,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 83 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 
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II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 539,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 84 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
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II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 210,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 85 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 
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Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 871,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 86 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 160,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 87 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 
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1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.004,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 88 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 
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2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 485,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 89 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 304,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 
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II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 90 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 287,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 
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Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 91 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 3 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 10,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 92 
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II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 96,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 93 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
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Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 22,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 94 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
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Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.615,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 95 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 
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Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 990,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 96 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 
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II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 248,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 97 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 
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Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 30,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 98 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 
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II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 209,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 99 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 3 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
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II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 551,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 100 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 
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Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 118,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 101 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 324,00PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 102 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 
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1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 868,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 103 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 
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2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.507,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 104 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 4 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 15,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 
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II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 105 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 824,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 
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Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 106 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.050,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 107 
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II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 30,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 108 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
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Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 337,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 109 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
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Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 884,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 110 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 
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Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 430,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 111 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 
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II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.683,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 112 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 
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Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 214,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 113 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 



str. 125 
 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 4.595,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 114 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 3 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
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II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 61,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 115 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 
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Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 581,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 116 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 425,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 117 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 
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1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 626,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 118 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 4 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 
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2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 967,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 119 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 392,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 
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II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 120 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 386,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 
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Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 121 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 3 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 716,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 122 
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II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 5 pozycji asortymentowyc 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 7.020,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 123 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 



str. 134 
 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 117 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 124 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
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Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 150,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 125 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 



str. 136 
 

 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2.620,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 126 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 
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II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 876,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 127 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 
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Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 190,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 128 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 3 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 
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II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 4.134,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 129 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
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II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.441,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 130 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 15 pozycji asortymentowych 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 
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Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 59,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 131 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.713,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 132 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 
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1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 487,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 133 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 
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2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 134 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.400,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 
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II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 135 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 259,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 
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Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 136 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 3 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 242,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 137 
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II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 457,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 138 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
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Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 319,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 139 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
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Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 494,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 140 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 
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Produkty lecznicze różne- 5 pozycji asortymentowych 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.125,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 141 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 
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II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.582,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 142 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 
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Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.000,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 143 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 
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II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 567,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 144 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 4 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
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II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 572,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 145 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 
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Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 629,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 146 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.211,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 147 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 
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1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 194,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 148 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 
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2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 19,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 149 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 97,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 
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II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 150 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.000,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 
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Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 151 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 437,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 152 
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II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 153 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
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Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 812,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 154 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
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Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.035,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 155 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 
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Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 346,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 156 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 
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II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 59,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 157 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 
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Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 60,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 158 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 
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II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 124,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze różne 

Część nr: 159 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
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Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2.070,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 160 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 
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Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 941,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 161 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
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Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 80,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 162 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 575,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 163 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 
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II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 23,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 164 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
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II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 54,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 165 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 
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1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 25,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 166 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 
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2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 319,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 167 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.312,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 
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II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 168 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 15,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 
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Produkty lecznicze różne 

 

Część nr: 169 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze różne- 347 pozycji asortymentowy 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 21.318,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Insuliny 

 

Część nr: 170 
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II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Insuliny 7 pozycji asortymentowy 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 253,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Insuliny 

 

Część nr: 171 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
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Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Insuliny - 7 pozycji asortymentowych 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 152,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Insuliny 

 

Część nr: 172 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
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Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Insuliny - 8 pozycji asortymentowych 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 155,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Insuliny 

 

Część nr: 173 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 
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Insuliny- 5 pozycji asortymentowych 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 55,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Insuliny 

 

Część nr: 174 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Insuliny - 5 pozycji asortymentowych 
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II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 28,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze stosowane w programach lekowych oraz w ramach chemioterapii 

 

Część nr: 175 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze stosowane w programach lekowych oraz w ramach chemioterapii- 1 pozycja 

asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 
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Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 6 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 700,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze stosowane w programach lekowych oraz w ramach chemioterapii 

 

Część nr: 176 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze stosowane w programach lekowych oraz w ramach chemioterapii- 1 pozycja 

asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 
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Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 6 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 23,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze stosowane w programach lekowych oraz w ramach chemioterapii 

 

Część nr: 177 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze stosowane w programach lekowych oraz w ramach chemioterapii- 1 pozycja 

asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 
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II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 6 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 388,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze stosowane w programach lekowych oraz w ramach chemioterapii 

 

Część nr: 178 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze stosowane w programach lekowych oraz w ramach chemioterapii- 1 pozycja 

asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 6 
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 95,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze stosowane w programach lekowych oraz w ramach chemioterapii 

 

Część nr: 179 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze stosowane w programach lekowych oraz w ramach chemioterapii- 2 pozycje 

asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 6 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 



str. 187 
 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 95,00PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

5Produkty lecznicze rozliczanie i finansowane przez NFZ, zgodnie z katalogiem specjalistycznych 

świadczeń odrębnych 

 

Część nr: 180 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

5Produkty lecznicze rozliczanie i finansowane przez NFZ, zgodnie z katalogiem specjalistycznych 

świadczeń odrębnych - 2 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
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II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 403,00PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze rozliczanie i finansowane przez NFZ, zgodnie z katalogiem specjalistycznych 

świadczeń odrębnych 

 

Część nr: 181 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze rozliczanie i finansowane przez NFZ, zgodnie z katalogiem specjalistycznych 

świadczeń odrębnych - 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 
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Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2.976,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty lecznicze sprowadzane z zagranicy niezbędne dla ratowania zdrowia lub życia pacjenta 

dopuszczone do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia 

Część nr: 182 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze sprowadzane z zagranicy niezbędne dla ratowania zdrowia lub życia pacjenta 

dopuszczone do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia - 7 pozycji asortymentowych 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.369,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkty lecznicze sprowadzane z zagranicy zgodnie z art. 4 ust. 8 PF 

 

Część nr: 183 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkty lecznicze sprowadzane z zagranicy zgodnie z art. 4 ust. 8 PF - 10 pozycji asortymentowych 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 
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1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2.339,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Środki kontrastowe 

 

Część nr: 184 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Środki kontrastowe - 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 
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2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 75,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Środki kontrastowe 

 

Część nr: 185 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Środki kontrastowe - 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2.721,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 
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II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Środki kontrastowe 

 

Część nr: 186 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Środki kontrastowe - 5 pozycji asortymentowych 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 569,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 
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Środki kontrastowe 

 

Część nr: 187 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Środki kontrastowe - 5 pozycji asortymentowych 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3.558,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Środki kontrastowe 

 

Część nr: 188 
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II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Środki kontrastowe - 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.523,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Środki kontrastowe 

 

Część nr: 189 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
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Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Środki kontrastowe - 2 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5.933,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Środki kontrastowe 

 

Część nr: 190 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
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Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Środki kontrastowe - 3 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.367,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Środki kontrastowe 

 

Część nr: 191 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 
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Środki kontrastowe - 6 pozycji asortymentowych 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 7.250,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Środki kontrastowe 

 

Część nr: 192 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Środki kontrastowe - 4 pozycje asortymentowe 
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II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3.911,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Środki kontrastowe 

 

Część nr: 193 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Środki kontrastowe - 4 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 
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Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5.900,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Środki kontrastowe 

 

Część nr: 194 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Środki kontrastowe - 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 
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II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 35,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Czynniki stymulujące erytropoezę 

 

Część nr: 195 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Czynniki stymulujące erytropoezę - 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
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II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 4.988,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Czynniki stymulujące erytropoezę 

 

Część nr: 196 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Czynniki stymulujące erytropoezę - 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 
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Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 7.439,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Czynniki stymulujące erytropoezę 

 

Część nr: 197 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Czynniki stymulujące erytropoezę - 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 855,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Gazy znieczulające wraz z nieodpłatnym użyczeniem sprzętu kompatybilnego z zaoferowanym 

asortymentem 

 

Część nr: 198 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33662000 Produkty lecznicze dla organów zmysłów 

33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

1) Gazy znieczulające - 2 pozycje asortymentowe 

 

2) Nieodpłatne użyczenie parowników kompatybilnych z zaoferowanym asortymentem: 

 

— Parownik środków znieczulających firmy DRAGER typu D-Vapor - 8 szt, 

 

— Parownik środków znieczulających firmy DRAGER typu Vapor 2000 - 3 szt. 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5.879,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Substancje recepturowe i preparaty galenowe 

 

Część nr: 199 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Substancje recepturowe i preparaty galenowe - 29 pozycji asortymentowych 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 
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II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 387,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Opakowania leków recepturowych 

 

Część nr: 200 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33140000 Materiały medyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Opakowania leków recepturowych - 22 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
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II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 60,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego 

 

Część nr: 201 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33690000 Różne produkty lecznicze 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego - 3 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 
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1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 58,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Środki kosmetyczne 

 

Część nr: 202 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Środki kosmetyczne - 3 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 
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2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 61,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Wyroby medyczne 

 

Część nr: 203 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Wyroby medyczne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 
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II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Wyroby medyczne 

 

Część nr: 204 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Wyroby medyczne- 2 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 395,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 
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Wyroby medyczne 

 

Część nr: 205 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Wyroby medyczne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 10,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Wyroby medyczne 

 

Część nr: 206 
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II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Wyroby medyczne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Wyroby medyczne 

 

Część nr: 207 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
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Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Wyroby medyczne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 4,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Wyroby medyczne 

 

Część nr: 208 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
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Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Wyroby medyczne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Wyroby medyczne 

 

Część nr: 209 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 
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Wyroby medyczne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 148,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Wyroby medyczne 

 

Część nr: 210 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Wyroby medyczne- 3 pozycje asortymentowe 
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II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2.186,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Wyroby medyczne 

 

Część nr: 211 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Wyroby medyczne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 
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Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 33,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Wyroby medyczne 

 

Część nr: 212 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Wyroby medyczne- 1 pozycja asortymentowa 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 
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II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 194,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Wyroby medyczne 

 

Część nr: 213 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Wyroby medyczne- 2 pozycje asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
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II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 28,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 

miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

 

Produkt leczniczy stosowane w programach lekowych oraz w ramach chemioterapii 

 

Część nr: 214 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

 

Apteka WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra 

 

II.2.4)Opis zamówienia: 

 

Produkt leczniczy stosowane w programach lekowych oraz w ramach chemioterapii - 2 pozycje 

asortymentowe 

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20 

Kryterium kosztu - Nazwa: termin reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 6 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
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II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje 

procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2.327,00 PLN. Formę wniesienia 

wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ. 

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 

III.1)Warunki udziału 

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do 

rejestru zawodowego lub handlowego 

Wykaz i krótki opis warunków: 

 

Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w myśl przepisów ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220 poz. 1447 ze zm.) – lub oświadczenie, iż zgodnie z 

Ustawą o wyrobach medycznych tj. Dz.U. z 2019, poz. 175 (tekst jednolity) nie jest wymagane 

posiadanie koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej do obrotu wyrobami medycznymi 

zaoferowanymi w postępowaniu. 

 

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach 

i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ według formuły „spełnia - nie spełnia”. 

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 

 

Dot. pkt. VI.3) ogłoszenia „Informacje dodatkowe” 

 

W celu definitywnego tj. zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5 SIWZ potwierdzenia, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego 

przedkłada: 

 

a)Aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 

14) i 21) ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

 

b)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
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O działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

 

c)Jeśli z informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ wynika, że wobec Wykonawcy wydano 

prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - dokumenty potwierdzające 

dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 

należności. 

 

d)Z uwagi na to, że treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ, odpowiadać będzie 

zakresowi informacji, których Zamawiający może wymagać poprzez żądanie złożenia oświadczenia o 

braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia 

publiczne, odstępuje się od żądania złożenia odrębnego oświadczenia w tym zakresie. 

 

e)Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji. 

 

f)Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 

Uwaga: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. (Dz. U. poz. 1126 z dn. 26 lipca 2016 z późn. zm.). Oświadczenia i dokumenty 

sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach 

i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ według formuły „spełnia - nie spełnia”. 

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 

 

Dot. pkt VI.3) ogłoszenia „Informacje dodatkowe” 
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1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

następujące oświadczenia i dokumenty (prosimy nie składać ich wraz z ofertą): 

 

a)Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w myśl przepisów ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 220 poz. 1447 ze zm.) - lub oświadczenie, iż zgodnie z 

Ustawą w Wyrobach Medycznych tj. Dz. U. z 2019, poz. 175 (tekst jednolity) nie jest wymagane 

posiadanie koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej do obrotu wyrobami medycznymi 

zaoferowanymi w postępowaniu, 

 

b)dot. 23,35,39,69,77,87,88,89,109,111,115,127,129,131,167,169 poz. 110: 

 

Dla zaoferowanego asortymentu (każda pozycja z pakietu) Wykonawca przedstawi charakterystykę 

produktu leczniczego 

 

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach 

i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ według formuły „spełnia - nie spełnia”. 

 

2. Wykaz pozostałych dokumentów, jakie wykonawcy muszą dostarczyć w złożonych ofertach: 

 

a) Wykaz asortymentowo- ilościowy wraz z formularzem cenowym– załącznik nr 1, 

 

b) uzupełniony formularz oferty – załącznik nr 2, 

 

c) oświadczenie JEDZ – załącznik nr 4, 

 

d) Dowód wniesienia wadium (szczegóły wniesienia wadium w SIWZ) 

 

Dowód wniesienia wadium. 

 

— Wadium wniesione w pieniądzu – przelewem – zaleca się dołączyć do oferty kserokopię 

potwierdzenia dokonanego przelewu, lub wygenerowany z systemu bankowości elektronicznej 

potwierdzenie przelewu, 

 

— Wadium wniesione w pozostałych przypadkach - należy dołączyć oryginał dokumentu 

wystawionego na rzecz zamawiającego, który zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez osobę upoważniona do jego wystawienia. 

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 

III.2)Warunki dotyczące zamówienia 

III.2.2)Warunki realizacji umowy: 

 

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 3 i 3 A do SIWZ. 
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III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

 

Sekcja IV: Procedura 

IV.1)Opis 

IV.1.1)Rodzaj procedury 

Procedura otwarta 

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu 

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej 

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie 

IV.2)Informacje administracyjne 

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania 

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

Data: 13/07/2020 

Czas lokalny: 11:00 

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom 

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: 

Polski 

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert) 

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert 

Data: 13/07/2020 

Czas lokalny: 12:00 

Miejsce: 

 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie 

Zamawiającego, w Dziale Umów, Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - Sali Konferencyjnej (pok.003 

niski parter), ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, POLSKA. Otwarcie ofert jest jawne. 

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia 

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych 

VI.3)Informacje dodatkowe: 

 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na: 

https://platformazakupowa.pl/wcskj w niniejszym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a 

do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się:.txt; 

.rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv. 

 

2. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą opatrzoną kwalifikowanym podpisem aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówień (dalej: JEDZ) 
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w zakresie wskazanym w SIWZ w Załączniku nr 4 do SIWZ (wzór JEDZ) oraz w Instrukcji dotyczącej 

wymogu złożenia elektronicznej wersji. 

 

3. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w pkt. 12.4. SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 369). Dokument należy złożyć 

w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem. 

Dokument lub oświadczenie, sporządzane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na 

język polski. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w 

zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców. 

 

4. Pełne informacje dotyczące RODO w zakresie przedmiotu postępowania znajdują się w SIWZ i 

załącznikach do niej zawartych. 

 

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału 

w postępowaniu na podstawie: 

 

— Przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy PZP, 

 

— Przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 

 

6. Szczegóły dot. warunków udziału w postępowaniu oraz wykluczeń zawarte w SIWZ dostępnej na 

platformie zakupowej OPEN NEXUS i stronie www.spzoz.jgora.pl - zakładka "przetargi" 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu 

składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej 

za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wcskj), pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, tj. do dnia 24.06.2020 r. w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

8.Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

9.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. 6.8 oraz 6.9 (składa dokument lub dokumenty, 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 

r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Dz.U. poz. 1126 z dn. 26.7.2016 z późn. zm.). 

10.Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 
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VI.4)Procedury odwoławcze 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a 

Miejscowość: Warszawa 

Kod pocztowy: 02-676 

Państwo: Polska 

Tel.: +48 224587840 

Faks: +48 224587800 

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl 

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 

VI.4.3)Składanie odwołań 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 

1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. 2) Środki 

ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3) Środkami ochrony 

prawnej, o których mowa w pkt. 18.1 i 2 są odwołanie oraz skarga do sądu. 2. Odwołanie: 1) 

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub 

zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać 

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania 

dla tego rodzaju podpisu. 4) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o 

czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane 

w inny sposób. 5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 

SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/wcskj 6) Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej wymienione 

wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Skarga 

do sądu: 1) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 2) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia 

skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 

(Dz.U. z 1964 r. nr 43, poz. 296 z późn. zm.) o apelacji, jeżeli przepisy Działu VI Rozdziału 3 ustawy Pzp 

nie stanowią inaczej. 3) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego. 4) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 5) Prezes Izby 
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przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni 

od dnia jej otrzymania. 6) Szczegółowe prawa i obowiązki w zakresie środków ochrony prawnej 

przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia regulują przepisy Działu 

VI ustawy Pzp. 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych 

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a 

Miejscowość: Warszawa 

Kod pocztowy: 02-676 

Państwo: Polska 

Tel.: +48 224587840 

Faks: +48 224587800 

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

05/06/2020 

============================================================== 

Zamieszczone od dnia 9.06.2020 r.  

• DUUE  

• Tablica ogłoszeń w z siedzibie Zamawiającego 

• Strona internetowa Zamawiającego 

• Strona internetowa  za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus   
 

 

 

 

 

 

 

 


