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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103832-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Produkty farmaceutyczne
2023/S 035-103832

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. 
Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów
Krajowy numer identyfikacyjny: Pl
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 113
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-549
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Dyl-Niedźwiecka
E-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://uskwam.umed.lodz.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uskwam_umedlodz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/uskwam_umedlodz

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Numer referencyjny: 24/PN/ZP/D/2023

II.1.2) Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są dostawy produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych zwanego zwanych dalej „towarem” zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami 
określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ i zgodnie z 
„Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zamówienie jest podzielone na 22 pakiety.

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:
Pakiet nr 1
Część nr: 1

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania Zamówienia są magazyny Apteki Zamawiającego położone w Łodzi w kompleksach 
szpitalnych należących do Zamawiającego (przy: ul. Żeromskiego 113, Pl. Hallera 1, ul. Pieniny 30 lub (...

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są dostawy produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych zwanego zwanych dalej „towarem” zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami 
określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ i zgodnie z 
„Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zamówienie jest podzielone na 22 pakiety.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewidział w ramach przedmiotowego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji. 
W ramach opcji Zamawiający jest uprawniony zamówić dodatkowy towar powyżej wartości zamówienia 
podstawowego. Wartość zamówień w ramach prawa opcji nie będzie przekraczała 20 % całkowitej wartości 
przedmiotu umowy brutto dla zamówienia podstawowego. Szczegółowe warunki skorzystania z prawa opcji 
określa załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach 
opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji 
nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją 
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Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że 
zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie 
same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wpisania w Formularzu asortymentowo-cenowym kodu EAN przy każdej pozycji 
zaoferowanego produktu leczniczego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2
Część nr: 2

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania Zamówienia są magazyny Apteki Zamawiającego położone w Łodzi w kompleksach 
szpitalnych należących do Zamawiającego (przy: ul. Żeromskiego 113, Pl. Hallera 1, ul. Pieniny 30 lub (...

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są dostawy produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych zwanego zwanych dalej „towarem” zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami 
określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ i zgodnie z 
„Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zamówienie jest podzielone na 22 pakiety.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewidział w ramach przedmiotowego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji. 
W ramach opcji Zamawiający jest uprawniony zamówić dodatkowy towar powyżej wartości zamówienia 
podstawowego. Wartość zamówień w ramach prawa opcji nie będzie przekraczała 20 % całkowitej wartości 
przedmiotu umowy brutto dla zamówienia podstawowego. Szczegółowe warunki skorzystania z prawa opcji 
określa załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach 
opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji 
nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją 
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Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że 
zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie 
same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wpisania w Formularzu asortymentowo-cenowym kodu EAN przy każdej pozycji 
zaoferowanego produktu leczniczego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 3
Część nr: 3

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania Zamówienia są magazyny Apteki Zamawiającego położone w Łodzi w kompleksach 
szpitalnych należących do Zamawiającego (przy: ul. Żeromskiego 113, Pl. Hallera 1, ul. Pieniny 30 lub (...

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są dostawy produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych zwanego zwanych dalej „towarem” zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami 
określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ i zgodnie z 
„Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zamówienie jest podzielone na 22 pakiety.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewidział w ramach przedmiotowego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji. 
W ramach opcji Zamawiający jest uprawniony zamówić dodatkowy towar powyżej wartości zamówienia 
podstawowego. Wartość zamówień w ramach prawa opcji nie będzie przekraczała 20 % całkowitej wartości 
przedmiotu umowy brutto dla zamówienia podstawowego. Szczegółowe warunki skorzystania z prawa opcji 
określa załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach 
opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji 
nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją 
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Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że 
zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie 
same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wpisania w Formularzu asortymentowo-cenowym kodu EAN przy każdej pozycji 
zaoferowanego produktu leczniczego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 4
Część nr: 4

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania Zamówienia są magazyny Apteki Zamawiającego położone w Łodzi w kompleksach 
szpitalnych należących do Zamawiającego (przy: ul. Żeromskiego 113, Pl. Hallera 1, ul. Pieniny 30 lub (...

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są dostawy produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych zwanego zwanych dalej „towarem” zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami 
określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ i zgodnie z 
„Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zamówienie jest podzielone na 22 pakiety.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewidział w ramach przedmiotowego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji. 
W ramach opcji Zamawiający jest uprawniony zamówić dodatkowy towar powyżej wartości zamówienia 
podstawowego. Wartość zamówień w ramach prawa opcji nie będzie przekraczała 20 % całkowitej wartości 
przedmiotu umowy brutto dla zamówienia podstawowego. Szczegółowe warunki skorzystania z prawa opcji 
określa załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach 
opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji 
nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją 
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Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że 
zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie 
same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wpisania w Formularzu asortymentowo-cenowym kodu EAN przy każdej pozycji 
zaoferowanego produktu leczniczego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5
Część nr: 5

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania Zamówienia są magazyny Apteki Zamawiającego położone w Łodzi w kompleksach 
szpitalnych należących do Zamawiającego (przy: ul. Żeromskiego 113, Pl. Hallera 1, ul. Pieniny 30 lub (...

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są dostawy produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych zwanego zwanych dalej „towarem” zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami 
określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ i zgodnie z 
„Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zamówienie jest podzielone na 22 pakiety.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewidział w ramach przedmiotowego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji. 
W ramach opcji Zamawiający jest uprawniony zamówić dodatkowy towar powyżej wartości zamówienia 
podstawowego. Wartość zamówień w ramach prawa opcji nie będzie przekraczała 20 % całkowitej wartości 
przedmiotu umowy brutto dla zamówienia podstawowego. Szczegółowe warunki skorzystania z prawa opcji 
określa załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach 
opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji 
nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją 
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Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że 
zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie 
same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wpisania w Formularzu asortymentowo-cenowym kodu EAN przy każdej pozycji 
zaoferowanego produktu leczniczego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 6
Część nr: 6

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania Zamówienia są magazyny Apteki Zamawiającego położone w Łodzi w kompleksach 
szpitalnych należących do Zamawiającego (przy: ul. Żeromskiego 113, Pl. Hallera 1, ul. Pieniny 30 lub (...

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są dostawy produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych zwanego zwanych dalej „towarem” zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami 
określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ i zgodnie z 
„Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zamówienie jest podzielone na 22 pakiety.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewidział w ramach przedmiotowego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji. 
W ramach opcji Zamawiający jest uprawniony zamówić dodatkowy towar powyżej wartości zamówienia 
podstawowego. Wartość zamówień w ramach prawa opcji nie będzie przekraczała 20 % całkowitej wartości 
przedmiotu umowy brutto dla zamówienia podstawowego. Szczegółowe warunki skorzystania z prawa opcji 
określa załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach 
opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji 
nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją 
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Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że 
zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie 
same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wpisania w Formularzu asortymentowo-cenowym kodu EAN przy każdej pozycji 
zaoferowanego produktu leczniczego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 7
Część nr: 7

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania Zamówienia są magazyny Apteki Zamawiającego położone w Łodzi w kompleksach 
szpitalnych należących do Zamawiającego (przy: ul. Żeromskiego 113, Pl. Hallera 1, ul. Pieniny 30 lub (...

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są dostawy produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych zwanego zwanych dalej „towarem” zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami 
określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ i zgodnie z 
„Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zamówienie jest podzielone na 22 pakiety.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewidział w ramach przedmiotowego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji. 
W ramach opcji Zamawiający jest uprawniony zamówić dodatkowy towar powyżej wartości zamówienia 
podstawowego. Wartość zamówień w ramach prawa opcji nie będzie przekraczała 20 % całkowitej wartości 
przedmiotu umowy brutto dla zamówienia podstawowego. Szczegółowe warunki skorzystania z prawa opcji 
określa załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach 
opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji 
nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją 
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Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że 
zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie 
same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wpisania w Formularzu asortymentowo-cenowym kodu EAN przy każdej pozycji 
zaoferowanego produktu leczniczego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 8
Część nr: 8

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania Zamówienia są magazyny Apteki Zamawiającego położone w Łodzi w kompleksach 
szpitalnych należących do Zamawiającego (przy: ul. Żeromskiego 113, Pl. Hallera 1, ul. Pieniny 30 lub (...

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są dostawy produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych zwanego zwanych dalej „towarem” zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami 
określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ i zgodnie z 
„Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zamówienie jest podzielone na 22 pakiety.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewidział w ramach przedmiotowego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji. 
W ramach opcji Zamawiający jest uprawniony zamówić dodatkowy towar powyżej wartości zamówienia 
podstawowego. Wartość zamówień w ramach prawa opcji nie będzie przekraczała 20 % całkowitej wartości 
przedmiotu umowy brutto dla zamówienia podstawowego. Szczegółowe warunki skorzystania z prawa opcji 
określa załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach 
opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji 
nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją 
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Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że 
zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie 
same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wpisania w Formularzu asortymentowo-cenowym kodu EAN przy każdej pozycji 
zaoferowanego produktu leczniczego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 9
Część nr: 9

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania Zamówienia są magazyny Apteki Zamawiającego położone w Łodzi w kompleksach 
szpitalnych należących do Zamawiającego (przy: ul. Żeromskiego 113, Pl. Hallera 1, ul. Pieniny 30 lub (...

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są dostawy produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych zwanego zwanych dalej „towarem” zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami 
określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ i zgodnie z 
„Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zamówienie jest podzielone na 22 pakiety.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewidział w ramach przedmiotowego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji. 
W ramach opcji Zamawiający jest uprawniony zamówić dodatkowy towar powyżej wartości zamówienia 
podstawowego. Wartość zamówień w ramach prawa opcji nie będzie przekraczała 20 % całkowitej wartości 
przedmiotu umowy brutto dla zamówienia podstawowego. Szczegółowe warunki skorzystania z prawa opcji 
określa załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach 
opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji 
nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją 
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Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że 
zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie 
same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wpisania w Formularzu asortymentowo-cenowym kodu EAN przy każdej pozycji 
zaoferowanego produktu leczniczego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 10
Część nr: 10

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania Zamówienia są magazyny Apteki Zamawiającego położone w Łodzi w kompleksach 
szpitalnych należących do Zamawiającego (przy: ul. Żeromskiego 113, Pl. Hallera 1, ul. Pieniny 30 lub (...

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są dostawy produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych zwanego zwanych dalej „towarem” zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami 
określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ i zgodnie z 
„Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zamówienie jest podzielone na 22 pakiety.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewidział w ramach przedmiotowego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji. 
W ramach opcji Zamawiający jest uprawniony zamówić dodatkowy towar powyżej wartości zamówienia 
podstawowego. Wartość zamówień w ramach prawa opcji nie będzie przekraczała 20 % całkowitej wartości 
przedmiotu umowy brutto dla zamówienia podstawowego. Szczegółowe warunki skorzystania z prawa opcji 
określa załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach 
opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji 
nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją 
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Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że 
zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie 
same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wpisania w Formularzu asortymentowo-cenowym kodu EAN przy każdej pozycji 
zaoferowanego produktu leczniczego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 11
Część nr: 11

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania Zamówienia są magazyny Apteki Zamawiającego położone w Łodzi w kompleksach 
szpitalnych należących do Zamawiającego (przy: ul. Żeromskiego 113, Pl. Hallera 1, ul. Pieniny 30 lub (...

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są dostawy produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych zwanego zwanych dalej „towarem” zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami 
określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ i zgodnie z 
„Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zamówienie jest podzielone na 22 pakiety.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewidział w ramach przedmiotowego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji. 
W ramach opcji Zamawiający jest uprawniony zamówić dodatkowy towar powyżej wartości zamówienia 
podstawowego. Wartość zamówień w ramach prawa opcji nie będzie przekraczała 20 % całkowitej wartości 
przedmiotu umowy brutto dla zamówienia podstawowego. Szczegółowe warunki skorzystania z prawa opcji 
określa załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach 
opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji 
nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją 

17/02/2023 S35
https://ted.europa.eu/TED

12 / 30



Dz.U./S S35
17/02/2023
103832-2023-PL

13 / 30

Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że 
zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie 
same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wpisania w Formularzu asortymentowo-cenowym kodu EAN przy każdej pozycji 
zaoferowanego produktu leczniczego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 12
Część nr: 12

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania Zamówienia są magazyny Apteki Zamawiającego położone w Łodzi w kompleksach 
szpitalnych należących do Zamawiającego (przy: ul. Żeromskiego 113, Pl. Hallera 1, ul. Pieniny 30 lub (...

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są dostawy produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych zwanego zwanych dalej „towarem” zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami 
określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ i zgodnie z 
„Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zamówienie jest podzielone na 22 pakiety.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewidział w ramach przedmiotowego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji. 
W ramach opcji Zamawiający jest uprawniony zamówić dodatkowy towar powyżej wartości zamówienia 
podstawowego. Wartość zamówień w ramach prawa opcji nie będzie przekraczała 20 % całkowitej wartości 
przedmiotu umowy brutto dla zamówienia podstawowego. Szczegółowe warunki skorzystania z prawa opcji 
określa załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach 
opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji 
nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją 
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Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że 
zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie 
same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wpisania w Formularzu asortymentowo-cenowym kodu EAN przy każdej pozycji 
zaoferowanego produktu leczniczego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 13
Część nr: 13

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania Zamówienia są magazyny Apteki Zamawiającego położone w Łodzi w kompleksach 
szpitalnych należących do Zamawiającego (przy: ul. Żeromskiego 113, Pl. Hallera 1, ul. Pieniny 30 lub (...

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są dostawy produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych zwanego zwanych dalej „towarem” zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami 
określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ i zgodnie z 
„Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zamówienie jest podzielone na 22 pakiety.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewidział w ramach przedmiotowego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji. 
W ramach opcji Zamawiający jest uprawniony zamówić dodatkowy towar powyżej wartości zamówienia 
podstawowego. Wartość zamówień w ramach prawa opcji nie będzie przekraczała 20 % całkowitej wartości 
przedmiotu umowy brutto dla zamówienia podstawowego. Szczegółowe warunki skorzystania z prawa opcji 
określa załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach 
opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji 
nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją 
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Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że 
zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie 
same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wpisania w Formularzu asortymentowo-cenowym kodu EAN przy każdej pozycji 
zaoferowanego produktu leczniczego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 14
Część nr: 14

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania Zamówienia są magazyny Apteki Zamawiającego położone w Łodzi w kompleksach 
szpitalnych należących do Zamawiającego (przy: ul. Żeromskiego 113, Pl. Hallera 1, ul. Pieniny 30 lub (...

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są dostawy produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych zwanego zwanych dalej „towarem” zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami 
określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ i zgodnie z 
„Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zamówienie jest podzielone na 22 pakiety.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewidział w ramach przedmiotowego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji. 
W ramach opcji Zamawiający jest uprawniony zamówić dodatkowy towar powyżej wartości zamówienia 
podstawowego. Wartość zamówień w ramach prawa opcji nie będzie przekraczała 20 % całkowitej wartości 
przedmiotu umowy brutto dla zamówienia podstawowego. Szczegółowe warunki skorzystania z prawa opcji 
określa załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach 
opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji 
nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją 
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Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że 
zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie 
same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wpisania w Formularzu asortymentowo-cenowym kodu EAN przy każdej pozycji 
zaoferowanego produktu leczniczego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 15
Część nr: 15

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania Zamówienia są magazyny Apteki Zamawiającego położone w Łodzi w kompleksach 
szpitalnych należących do Zamawiającego (przy: ul. Żeromskiego 113, Pl. Hallera 1, ul. Pieniny 30 lub (...

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są dostawy produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych zwanego zwanych dalej „towarem” zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami 
określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ i zgodnie z 
„Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zamówienie jest podzielone na 22 pakiety.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewidział w ramach przedmiotowego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji. 
W ramach opcji Zamawiający jest uprawniony zamówić dodatkowy towar powyżej wartości zamówienia 
podstawowego. Wartość zamówień w ramach prawa opcji nie będzie przekraczała 20 % całkowitej wartości 
przedmiotu umowy brutto dla zamówienia podstawowego. Szczegółowe warunki skorzystania z prawa opcji 
określa załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach 
opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji 
nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją 
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Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że 
zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie 
same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wpisania w Formularzu asortymentowo-cenowym kodu EAN przy każdej pozycji 
zaoferowanego produktu leczniczego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 16
Część nr: 16

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania Zamówienia są magazyny Apteki Zamawiającego położone w Łodzi w kompleksach 
szpitalnych należących do Zamawiającego (przy: ul. Żeromskiego 113, Pl. Hallera 1, ul. Pieniny 30 lub (...

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są dostawy produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych zwanego zwanych dalej „towarem” zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami 
określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ i zgodnie z 
„Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zamówienie jest podzielone na 22 pakiety.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewidział w ramach przedmiotowego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji. 
W ramach opcji Zamawiający jest uprawniony zamówić dodatkowy towar powyżej wartości zamówienia 
podstawowego. Wartość zamówień w ramach prawa opcji nie będzie przekraczała 20 % całkowitej wartości 
przedmiotu umowy brutto dla zamówienia podstawowego. Szczegółowe warunki skorzystania z prawa opcji 
określa załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach 
opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji 
nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją 
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Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że 
zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie 
same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wpisania w Formularzu asortymentowo-cenowym kodu EAN przy każdej pozycji 
zaoferowanego produktu leczniczego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 17
Część nr: 17

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania Zamówienia są magazyny Apteki Zamawiającego położone w Łodzi w kompleksach 
szpitalnych należących do Zamawiającego (przy: ul. Żeromskiego 113, Pl. Hallera 1, ul. Pieniny 30 lub (...

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są dostawy produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych zwanego zwanych dalej „towarem” zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami 
określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ i zgodnie z 
„Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zamówienie jest podzielone na 22 pakiety.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewidział w ramach przedmiotowego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji. 
W ramach opcji Zamawiający jest uprawniony zamówić dodatkowy towar powyżej wartości zamówienia 
podstawowego. Wartość zamówień w ramach prawa opcji nie będzie przekraczała 20 % całkowitej wartości 
przedmiotu umowy brutto dla zamówienia podstawowego. Szczegółowe warunki skorzystania z prawa opcji 
określa załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach 
opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji 
nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją 
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Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że 
zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie 
same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wpisania w Formularzu asortymentowo-cenowym kodu EAN przy każdej pozycji 
zaoferowanego produktu leczniczego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 18
Część nr: 18

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania Zamówienia są magazyny Apteki Zamawiającego położone w Łodzi w kompleksach 
szpitalnych należących do Zamawiającego (przy: ul. Żeromskiego 113, Pl. Hallera 1, ul. Pieniny 30 lub (...

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są dostawy produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych zwanego zwanych dalej „towarem” zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami 
określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ i zgodnie z 
„Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zamówienie jest podzielone na 22 pakiety.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewidział w ramach przedmiotowego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji. 
W ramach opcji Zamawiający jest uprawniony zamówić dodatkowy towar powyżej wartości zamówienia 
podstawowego. Wartość zamówień w ramach prawa opcji nie będzie przekraczała 20 % całkowitej wartości 
przedmiotu umowy brutto dla zamówienia podstawowego. Szczegółowe warunki skorzystania z prawa opcji 
określa załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach 
opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji 
nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją 
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Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że 
zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie 
same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wpisania w Formularzu asortymentowo-cenowym kodu EAN przy każdej pozycji 
zaoferowanego produktu leczniczego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 19
Część nr: 19

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania Zamówienia są magazyny Apteki Zamawiającego położone w Łodzi w kompleksach 
szpitalnych należących do Zamawiającego (przy: ul. Żeromskiego 113, Pl. Hallera 1, ul. Pieniny 30 lub (...

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są dostawy produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych zwanego zwanych dalej „towarem” zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami 
określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ i zgodnie z 
„Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zamówienie jest podzielone na 22 pakiety.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewidział w ramach przedmiotowego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji. 
W ramach opcji Zamawiający jest uprawniony zamówić dodatkowy towar powyżej wartości zamówienia 
podstawowego. Wartość zamówień w ramach prawa opcji nie będzie przekraczała 20 % całkowitej wartości 
przedmiotu umowy brutto dla zamówienia podstawowego. Szczegółowe warunki skorzystania z prawa opcji 
określa załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach 
opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji 
nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją 
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Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że 
zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie 
same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wpisania w Formularzu asortymentowo-cenowym kodu EAN przy każdej pozycji 
zaoferowanego produktu leczniczego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 20
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania Zamówienia są magazyny Apteki Zamawiającego położone w Łodzi w kompleksach 
szpitalnych należących do Zamawiającego (przy: ul. Żeromskiego 113, Pl. Hallera 1, ul. Pieniny 30 lub (...

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są dostawy produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych zwanego zwanych dalej „towarem” zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami 
określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ i zgodnie z 
„Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zamówienie jest podzielone na 22 pakiety.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewidział w ramach przedmiotowego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji. 
W ramach opcji Zamawiający jest uprawniony zamówić dodatkowy towar powyżej wartości zamówienia 
podstawowego. Wartość zamówień w ramach prawa opcji nie będzie przekraczała 20 % całkowitej wartości 
przedmiotu umowy brutto dla zamówienia podstawowego. Szczegółowe warunki skorzystania z prawa opcji 
określa załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach 
opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji 
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nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją 
Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że 
zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie 
same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 21
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania Zamówienia są magazyny Apteki Zamawiającego położone w Łodzi w kompleksach 
szpitalnych należących do Zamawiającego (przy: ul. Żeromskiego 113, Pl. Hallera 1, ul. Pieniny 30 lub (...

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są dostawy produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych zwanego zwanych dalej „towarem” zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami 
określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ i zgodnie z 
„Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zamówienie jest podzielone na 22 pakiety.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewidział w ramach przedmiotowego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji. 
W ramach opcji Zamawiający jest uprawniony zamówić dodatkowy towar powyżej wartości zamówienia 
podstawowego. Wartość zamówień w ramach prawa opcji nie będzie przekraczała 20 % całkowitej wartości 
przedmiotu umowy brutto dla zamówienia podstawowego. Szczegółowe warunki skorzystania z prawa opcji 
określa załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach 
opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji 
nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją 
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Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że 
zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie 
same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 22
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania Zamówienia są magazyny Apteki Zamawiającego położone w Łodzi w kompleksach 
szpitalnych należących do Zamawiającego (przy: ul. Żeromskiego 113, Pl. Hallera 1, ul. Pieniny 30 lub (...

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są dostawy produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych zwanego zwanych dalej „towarem” zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami 
określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ i zgodnie z 
„Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zamówienie jest podzielone na 22 pakiety.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewidział w ramach przedmiotowego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji. 
W ramach opcji Zamawiający jest uprawniony zamówić dodatkowy towar powyżej wartości zamówienia 
podstawowego. Wartość zamówień w ramach prawa opcji nie będzie przekraczała 20 % całkowitej wartości 
przedmiotu umowy brutto dla zamówienia podstawowego. Szczegółowe warunki skorzystania z prawa opcji 
określa załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach 
opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji 
nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją 
Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że 
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zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie 
same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej 
– dotyczy pakietu 1-19.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
A. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach 
określonych w Rozdziale V SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w 
postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym 
zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów:
a) Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania zezwolenia na prowadzenie hurtowni 
farmaceutycznej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stawia następujące warunki w powyższym zakresie:
a) Wykonawca zobowiązany jest do wykazania należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych również należytego wykonywania w okresie ostatnich trzech lat , a jeżeli okres prowadzenia 
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działalności jest krótszy – w tym okresie: przynajmniej jednej dostawy towaru odpowiadającego swoim rodzajem 
przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu - dotyczy pakietów 20-22
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 PZP (...);
2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4 PZP (...).
3.1. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP. Ofertę złożoną przez Wykonawcę 
podlegającego wykluczeniu z postępowania Zamawiający odrzuci na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. a) PZP.
4. Zamawiający wyklucza zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r . o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
5. Na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady UE nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE. L Nr 
229, str. 1), zmienionego Rozporządzeniem Rady UE nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie 
zmiany rozporządzenia UE nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), zwanego dalej 
„Rozporządzeniem sankcyjnym”, zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień 
publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 
10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. 
h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. 
a)–d), lit. (...)
B. Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia
1. Do oferty Wykonawca, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy, dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (Załącznik nr 3 do 
SWZ). Oświadczenie to składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), 
sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym 
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia (...) podmiotowych środków dowodowych
2.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w 
rozdziale IV ust. 2 pkt. 2 i 4 SWZ:
2.1.1. zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej – dotyczy pakietu 1-19
9.1.2. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, (...) oraz załączeniem dowodów (...) (dotyczy pakietów 20-22 (...)
2.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
2.2.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem 
w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy;
b) art. 109 ust 1 pkt. 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego;
2.2.2. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej (...) (Załącznik nr 5 do SWZ);
2.2.3. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 Ustawy (...);
2.2.4. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 Ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
a) art. 108 ust 1 pkt. 3 Ustawy
b) art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt. 6 Ustawy.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
2.2.5. Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia /Podmiotu 
udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu:
a) Oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 
Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (...).
b) Oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 
Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (...)
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa:
3.1. w pkt. 2.2.1 niniejszego rozdziału składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, 
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (...);
3.2. w pkt. 2.2.3. niniejszego rozdziału składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 
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działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4. Dokument, o którym mowa w pkt. 3.1. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ofert jego 
złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
ich złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów (...)
C.d. informacji dotyczących dokumentów składanych przez wykonawcę, który ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza granicami RP znajduje się w SWZ, dostępnej na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (Wzór Umowy, 
stanowiący Załącznik do SWZ). Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z zapisami Wzoru 
Umowy.

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/03/2023
Czas lokalny: 08:15

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
Oferta musi zachować ważność do: 17/06/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/03/2023
Czas lokalny: 08:40
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pomocą systemu teleinformatycznego (platformy). W przypadku awarii tego systemu, 
która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert 
następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Sesja otwarcia ofert nie będzie przeprowadzona z udziałem Wykonawców oraz nie będzie transmitowania sesji 
otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 139 PZP, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji 
podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia 
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Oferta powinna być zabezpieczona wadium (dla wszystkich części zamówienia) w wysokości: 28 559,00 
złotych, słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć zł 00/100 lub w wysokości 
uzależnionej od części zamówienia - szczegóły dotyczące wadium na poszczególne pakiety w rozdziale XI 
SWZ.
3. Wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przeprowadzenia postępowania, sposobu przygotowania i 
złożenia oferty, informacje w zakresie polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 
informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się 
z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania 
i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ udostępnianej na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/uskwam_umedlodz.
4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.4.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych)(Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi –
Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź, POLSKA,
— w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym 
im.Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów 
pocztą elektroniczną na adres: daneosobowe@skwam.lodz.pl  ,
— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego,
— odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”,
— Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres minimum 
4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 
lata,okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, (...) C.d. klauzuli dostępny w SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy PZP
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie 
elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów 
zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 
inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 
zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis 

17/02/2023 S35
https://ted.europa.eu/TED

29 / 30

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


Dz.U./S S35
17/02/2023
103832-2023-PL

30 / 30

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/02/2023
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