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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 

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: https://platformazakupowa.pl/ 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej 

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

elektroniczną za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/wcskj 

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej 

Podmiot prawa publicznego 

I.5)Główny przedmiot działalności 

Zdrowie 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:008113-2020:TEXT:PL:HTML#id0-I.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:008113-2020:TEXT:PL:HTML#id1-II.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:008113-2020:TEXT:PL:HTML#id2-III.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:008113-2020:TEXT:PL:HTML#id3-IV.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:008113-2020:TEXT:PL:HTML#id4-VI.
mailto:przetargi@spzoz.jgora.pl?subject=TED
http://www.spzoz.jgora.pl/
https://platformazakupowa.pl/
http://www.platformazakupowa.pl/wcskj


Sekcja II: Przedmiot 

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia 

II.1.1)Nazwa: 

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach chemioterapii oraz w ramach 

programów lekowych, produktów leczniczych różnych i wyrobów medycznych dla potrzeb 

WCSKJ 

Numer referencyjny: ZP/PN/56/12/2019 

II.1.2)Główny kod CPV 

33600000 

II.1.3)Rodzaj zamówienia 

Dostawy 

II.1.4)Krótki opis: 

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach chemioterapii oraz w ramach 

programów lekowych, produktów leczniczych różnych i wyrobów medycznych dla potrzeb 

WCSKJ z podziałem na 127 pakietów. 

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: 

Aprepitant 

Część nr: 1 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 zł PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Bendamustinum 

Część nr: 2 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 136,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Bicalutamidum 

Część nr: 3 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 56,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Bleomycinum 

Część nr: 4 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 29,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Bortezomib 



Część nr: 5 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 75,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Calcii folinas 

Część nr: 6 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  



Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 1 106,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Capecitabinum 

Część nr: 7 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 316,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Carboplatinum 

Część nr: 8 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 701,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Chlorambucilum 

Część nr: 9 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 17,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Cisplatinum 

Część nr: 10 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 454,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Cyclophosphamidum 

Część nr: 11 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

2 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 rozpatrzenia 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: 12 

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: 

Cyclophosphamidum 



Część nr: 12 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 31,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Cytarabinum 

Część nr: 13 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  



Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 7,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Dacarbazinum 

Część nr: 14 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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: 

Darbepoetinum alfa 

Część nr: 15 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 15 372,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Dexamethasone sodium phosphate 

Część nr: 16 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 891,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Docetaxelum 

Część nr: 17 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 315,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Doxorubicinum 

Część nr: 18 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 297,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Doxorubicinum Lip. Peg. 



Część nr: 19 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 1 394,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Doxorubicinum Liposomanum 

Część nr: 20 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  



Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 1 005,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Epirubicinum 

Część nr: 21 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 144,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Epoetinum β 

Część nr: 22 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 1 174,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Etoposidum 

Część nr: 23 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 309,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Filgrastimum 

Część nr: 24 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 461,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Fluorouracilum 

Część nr: 25 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 739,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Fulvestrantum 



Część nr: 26 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 2 127,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Gemcitabinum 

Część nr: 27 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  



Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 413,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Hydroxycarbamidum 

Część nr: 28 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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: 

Ifosfamidum 

Część nr: 29 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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: 

Irinotecanum 

Część nr: 30 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 459,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Lipegfilgrastimum 

Część nr: 31 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 8 983,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Melphalanum 

Część nr: 32 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 21,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Mesnum 



Część nr: 33 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 140,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Methotrexatum 

Część nr: 34 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  



Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 83,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Mitomycinum 

Część nr: 35 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 24,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Mitotanum 

Część nr: 36 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 389,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Mitoxantronum 

Część nr: 37 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 16,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Octreotidum 

Część nr: 38 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 4 268,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Ondansetronum 

Część nr: 39 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 99,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Oxaliplatinum 



Część nr: 40 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 271,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Paclitaxelum 

Część nr: 41 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  



Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 581,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Pegfilgrastimum 

Część nr: 42 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 1 904,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Pemetrexedum 

Część nr: 43 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 251,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Temozolomidum 

Część nr: 44 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 111,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Topotecanum 

Część nr: 45 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 842,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Topotecanum 

Część nr: 46 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 331,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Vincristinum 



Część nr: 47 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 27,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Vinorelbinum 

Część nr: 48 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  



Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 3 623,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Vinorelbinum 

Część nr: 49 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 3 663,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Abirateron 

Część nr: 50 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 3 331,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Afatinib 

Część nr: 51 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 1 534,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Aflibercet 

Część nr: 52 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 67,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Alectnibum 

Część nr: 53 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 3 995,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Atezolizumab 



Część nr: 54 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 3 471,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Axitinib 

Część nr: 55 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  



Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 2 950,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Bevacizumab 

Część nr: 56 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 10 150,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Cabozantinib 

Część nr: 57 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 1 644,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Cetuximab 

Część nr: 58 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 6 886,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Cobimetynib 

Część nr: 59 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 4 437,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Crizotinib 

Część nr: 60 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 1 066,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Dabrafenib 



Część nr: 61 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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: 

Enzalutamid 

Część nr: 62 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  



Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 2 157,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Erlotinib 

Część nr: 63 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 5 210,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Everolimus 

Część nr: 64 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 1 857,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Gefitynib 

Część nr: 65 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 86,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Infliximabum 

Część nr: 66 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 12,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Lapatynib 

Część nr: 67 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 471,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Nintedanib 



Część nr: 68 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 269,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Nivolumab 

Część nr: 69 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  



Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 40 250,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Osimertinib 

Część nr: 70 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 5 437,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Paclitaxel albuminatum 

Część nr: 71 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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: 

Paclitaxel albuminatum 

Część nr: 72 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 2 015,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Panitumumab 

Część nr: 73 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 4 834,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Pazopanib 

Część nr: 74 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 879,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Pembrolizumab 



Część nr: 75 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 35 456,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Pertuzumabum 

Część nr: 76 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  



Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 10 445,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Ribociclibum 

Część nr: 77 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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: 

Rituximab 

Część nr: 78 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 654,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Rituximab 

Część nr: 79 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 75,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Sorafenib 

Część nr: 80 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 4 201,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Sunitinib 

Część nr: 81 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 5 581,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Temsirolimus 



Część nr: 82 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 11,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Trabectedinum 

Część nr: 83 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  



Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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: 

Trametynib 

Część nr: 84 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 81,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Trastuzumab 

Część nr: 85 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 21 263,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Trastuzumab 

Część nr: 86 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 2 136,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Trifluridinum + Tipiracilum 

Część nr: 87 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 11 225,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Vemurafenib 

Część nr: 88 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 4 796,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Dimetylis fumaras 



Część nr: 89 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 3 097,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Glatirameri acetas 

Część nr: 90 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  



Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 508,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Interferon β-1a 

Część nr: 91 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 1 490,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Interferon β-1a 

Część nr: 92 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 1 320,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Interferon β-1b 

Część nr: 93 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 2 678,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Peginterferon β-1a 

Część nr: 94 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

2 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 rozpatrzenia 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: 12 

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 512,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Teriflunomid 

Część nr: 95 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

2 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 rozpatrzenia 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: 12 

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 300,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Cinacalcet 



Część nr: 96 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 1 026,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Paricalcitol 

Część nr: 97 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  



Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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: 

Palivizumab 

Część nr: 98 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 2 498,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Pirfenidon 

Część nr: 99 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 2 438,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Nintedanib 

Część nr: 100 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 2 587,00 PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Immunoglobulin human Anti-RhO(D) 

Część nr: 101 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33690000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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 180,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Immunoglobulin human Anti-RhO(D) 

Część nr: 102 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33690000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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 180,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Calcium gluconate 



Część nr: 103 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33690000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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 30,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Fenoterol 

Część nr: 104 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33690000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  



Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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 18,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Phenobarbital 

Część nr: 105 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33690000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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 124,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Streptomycin 

Część nr: 106 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33690000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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 78,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Dimethyl sulfoxide 

Część nr: 107 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33690000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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: 

Etoposide 

Część nr: 108 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33690000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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: 

Hyaluronidase 

Część nr: 109 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33690000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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: 

Lomustine 



Część nr: 110 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33690000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 64,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Procarbazine 

Część nr: 111 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33690000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  



Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 25,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Carbachol 

Część nr: 112 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33690000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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 96,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Dapagliflozin 

Część nr: 113 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33690000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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 6,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Dinoprostone 

Część nr: 114 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33690000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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 447,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Immunoglobulin human (Immunoglobuliny niespecyficzne, ludzkie zarejestrowane do 

stosowania w plamicy małopłytkowej) 

Część nr: 115 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33690000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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 150,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Płyn fizjologiczny,wieloelektrolitowy, izotoniczny, nie zawierający jonów Ca2+ 

Część nr: 116 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33690000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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 6,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Ropivacaini hydrochloridum 



Część nr: 117 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33690000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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 12,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Izomaltozyd 1000 żelaza (III) 

Część nr: 118 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33690000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  



Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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 120,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Nalbuphini hydrochloridum 

Część nr: 119 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33690000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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 11,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Lidocaine + Chlorhexidine 

Część nr: 120 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33140000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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 121,00 zł PLN. Formę 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Vinblastinum 

Część nr: 121 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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: 

Trastuzumab emtansine 

Część nr: 122 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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: 

Dieta dojelitowa kompletna pod względem odżywczym 

Część nr: 123 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 88,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 



Aminokwasy ogólnego stosowania z glukozą, elektrolitami i emulsją tłuszczową w workach 

RTU trójkomorowych 

Część nr: 124 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

1 pozycja asortymentowa- Zawartość w 1000 ml gotowego roztworu: aminokwasy łącznie - 

56,9 g (min. 9 g azotu); emulsja tłuszczowa - 40 g (oczyszczony olej sojowy i oczyszczona 

oliwa z oliwek 

W stosunku 20/80); glukoza - 110 g w przeliczeniu na glukozę bezwodną. Osmolarność nie 

więcej niż ~1310 mOsm/l. Z dodatkiem elektrolitów. 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 107,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 



Aminokwasy ogólnego stosowania z glukozą, elektrolitami i emulsją tłuszczową w workach 

RTU trójkomorowych 

Część nr: 125 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

1 pozycja asortymentowa- Zawartość w 1000 ml gotowego roztworu: aminokwasy łącznie - 

75,9 g (min. 12 g azotu); emulsja tłuszczowa - 35 g (oczyszczony olej sojowy i oczyszczona 

oliwa z oliwek w stosunku 20/80); glukoza - 73,3 g w przeliczeniu na glukozę bezwodną. 

Osmolarność nie więcej niż ~1270 mOsm/l. Z dodatkiem elektrolitów. 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 126,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Aminokwasy ogólnego stosowania z glukozą, elektrolitami i emulsją tłuszczową w workach 

RTU trójkomorowych 



Część nr: 126 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

1 pozycja asortymentowa- Zawartość w 1000 ml gotowego roztworu: aminokwasy łącznie - 

75,9 g (min. 12 g azotu); emulsja tłuszczowa - 35 g (oczyszczony olej sojowy i oczyszczona 

oliwa z oliwek w stosunku 20/80); glukoza - 73,3 g w przeliczeniu na glukozę bezwodną. 

Osmolarność nie więcej niż ~1270 mOsm/l. Z dodatkiem elektrolitów. 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 167,00 PLN. Formę wniesienia 

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

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Pemetrexedum 

Część nr: 127 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 



Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

II.2.4)Opis zamówienia: 

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 rozpatrzenia 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: 12 

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 61,00 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:  

a) 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. 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  



Zamawiający nie stawia warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  

Zamawiający nie stawia warunków dotyczących sytuacji technicznej i zawodowej. 

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 do SIWZ. 

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: 12/02/2020 

Czas lokalny: 10:00 

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: 12/02/2020 

Czas lokalny: 11:00 

Miejsce:  

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej 

(pok. 003 niski parter), ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, POLSKA 

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 



Stosowane będą zlecenia elektroniczne 

Akceptowane będą faktury elektroniczne 

Stosowane będą płatności elektroniczne 

VI.3)Informacje dodatkowe: 

Oferta Wykonawcy nie zabezpieczona należytą formą wadium, zostanie przez 

Zamawiającego odrzucona. 

Oferta ma być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych 

*doc, *docx, *pdf, *xls, *xlsx i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy zgodnie z odpowiednimi dokumentami rejestrowymi lub przez pełnomocnika. 

Ofertę należy złożyć (wczytać) w oryginale (pod rygorem nieważności) na platformie 

zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na treść oferty składa się 

załącznik nr 1 do SIWZ (oferta) oraz załącznik nr 2 do SIWZ (zestawienie asortymentowo-

cenowe/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). 

5. Pozostałe dokumenty i oświadczenia składane w postępowaniu stanowią załączniki do 

oferty. 

1) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

a) oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w SIWZ, 

sporządzone w postaci elektronicznej (JEDZ) zgodnie z instrukcją wypełnienia (jednolity 

europejski dokument zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ 

– należy złożyć (wczytać) wraz z ofertą pod rygorem nieważności w oryginale na platformie 

zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Pełne informacje dotyczące RODO w zakresie przedmiotu postępowania znajdują się w 

SIWZ i załącznikach do niej zawartych. 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 

38 Pzp. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

Wykażą brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5. 

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem 

na język polski. 

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.). Oświadczenia i dokumenty sporządzone w 

języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

http://www.uzp.gov.pl/


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 

http://www.uzp.gov.pl/
https://platformazakupowa.pl/wcskj


wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne 

z jej wniesieniem. 5) Prezes Izby 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: 

07/01/2020 
 

 

Zamieszczone od dnia: 09.01.2020 r. 

• DUUE 

• Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

• Strona internetowa Zamawiającego 

• Strona internetowa za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus 

http://www.uzp.gov.pl/

