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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:18714-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Sokółka: Produkty farmaceutyczne
2015/S 013-018714
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40
Osoba do kontaktów: Andrzej Dowgiert
16-100 Sokółka
POLSKA
Tel.: +48 857220464
E-mail: przetargi@szpitalsokolka.pl
Faks: +48 857220464
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpitalsokolka.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2015.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce 16-100 Sokółka ul. gen. Władysława Sikorskiego
40.
Kod NUTS
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II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i
art. pomocniczych stosowanych w recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości
wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ - CPV - 33600000-6.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

II.1.7)

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

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Całkowita wielkość lub zakres opisane w SIWZ dodatek nr 2.
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 268 081,33 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
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Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Grupa 1
1)
Krótki opis
33692100-8/ 33600000-6/33621000-9 Roztwory do wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne; Produkty
lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Grupa 2
1)
Krótki opis
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33680000-0 Wyroby farmaceutyczne.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Grupa 3
1)
Krótki opis
33692100-8/ 33600000-6/33621000-9 Roztwory do wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne; Produkty
lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Grupa 4
1)
Krótki opis
33600000-6 /33621400-3 Produkty farmaceutyczne; Substytuty krwi i roztwory do perfuzji.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Grupa 5
1)
Krótki opis
33600000-6/ 33612000- 9 Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i
metabolizmu.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Grupa 6
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1)

Krótki opis
33600000-6/33661000-1/33622200-8 Produkty farmaceutyczne;Produkty lecznicze dla układu nerwowego,
Środki przeciw nadciśnieniu.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 7
Nazwa: Grupa 7
1)
Krótki opis
33661100-2 Środki znieczulające.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Grupa 8
1)
Krótki opis
33600000-6/ 33621200-1/33621400-3; Produkty farmaceutyczne; Środki przeciwkrwotoczne/Substytuty krwi i
roztwory do perfuzji.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Grupa 9
1)
Krótki opis
33600000-6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki
antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 10
Nazwa: Grupa 10
1)
Krótki opis
33600000-6 / Produkty farmaceutyczne; IMPORT DOCELOWY.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11
Nazwa: Grupa 11
1)
Krótki opis
33600000-6/ 33611000-6; Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń związanych z
nadkwasotą.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12
Nazwa: Grupa 12
1)
Krótki opis
33600000-6 /33611000-6 Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń związanych z
nadkwasotą.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13
Nazwa: Grupa 13
1)
Krótki opis
33692100-8/ 33651520-9 Roztwory do wstrzykiwania; Immunoglobuliny.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 14
Nazwa: Grupa 14
1)
Krótki opis
33600000-6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki
antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15
Nazwa: Grupa 15
1)
Krótki opis
33600000-6 /33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16
Nazwa: Grupa 16
1)
Krótki opis
33692100-8/ 33600000-6/33621000-9 Roztwory do wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne; Produkty
lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17
Nazwa: Grupa 17
1)
Krótki opis
33600000-6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki
antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego;
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 18
Nazwa: Grupa 18
1)
Krótki opis
33600000-6/33622000-6/33621100-0; Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla układu sercowonaczyniowego, Środki obniżające krzepliwość krwi.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 19
Nazwa: Grupa 19
1)
Krótki opis
33651100-9/ 33612000-3/33613000-0 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego; Produkty lecznicze
do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego, Środki przeczyszczające.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 20
Nazwa: Grupa 20
1)
Krótki opis
33600000-6/ 33690000-3/33632200-1/ 33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Różne produkty lecznicze; środki
rozluźniające mięśnie, antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 21
Nazwa: Grupa 21
1)
Krótki opis
33600000-6/ 33692100-8/33621100-0 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwań; Środki obniżające
krzepliwość krwi.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
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Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.
4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 22
Nazwa: Grupa 22
1)
Krótki opis
33622200-8/ ;33622100-7 /33615000-4 Środki przeciw nadciśnieniu,Produkty lecznicze do terapii serca,
Produkty lecznicze używane przy cukrzycy.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 23
Nazwa: Grupa 23
1)
Krótki opis
33600000-6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki
antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 24
Nazwa: Grupa 24
1)
Krótki opis
33690000-3,33692100-8/ 33600000-6/33622000-6/ 33661200-3, Różne produkty lecznicze Roztwory do
wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego; Środki
znieczulające.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 25
Nazwa: Grupa 25
1)
Krótki opis
33692100-8/ 33600000-6/33622000-6/33616000-1 Roztwory do wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne;
Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego, Witaminy.
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2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

9/31

Część nr: 26
Nazwa: Grupa 26
1)
Krótki opis
33600000-6/ 33622100-8/33622100-7/ 33661000-1 Produkty farmaceutyczne;Środki p/nadciśnieniu; Produkty
lecznicze do terapii serca; Produkty lecznicze dla układu nerwowego.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 27
Nazwa: Grupa 27
1)
Krótki opis
33600000-6 /33651100-9 Produkty farmaceutyczne;Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 28
Nazwa: Grupa 28
1)
Krótki opis
33631600-8/ 33690000-3 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne; Różne produkty lecznicze.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 29
Nazwa: Grupa 29
1)
Krótki opis
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33642200-4 ,33692100-8/ 33600000-6/33622000-6 /33632100-0Kortykosterydy do użytku
ogólnoustrojowego,Roztwory do wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla układu
sercowo-naczyniowego/ Produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 30
Nazwa: Grupa 30
1)
Krótki opis
33600000-6/ 33690000-3/33612000-3/33632200-1 Produkty farmaceutyczne; Różne produkty lecznicze;
Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego, Środki rozluźniające
mięśnie.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 31
Nazwa: Grupa 31
1)
Krótki opis
33600000-6 Produkty farmaceutyczne;
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 32
Nazwa: Grupa 32
1)
Krótki opis
33600000-6/33690000-3/ 33642200-4 /33613000-0/33620000-2/ 33651100-9/33670000-7 Produkty
farmaceutyczne; Różne produkty lecznicze;Środki przeczyszczające, Produkty lecznicze dla krwi, organów
krwiotwórczych oraz układu krążenia, Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego/ Środki lecznicze dla
układu oddechowego.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.
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4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

11/31

Część nr: 33
Nazwa: Grupa 33
1)
Krótki opis
33600000-6/33661200- 3 Produkty farmaceutyczne; Środki przeciwbólowe.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 34
Nazwa: Grupa 34
1)
Krótki opis
33690000-3/33692100-8/ ;33651510-6 /33632100-0 Różne produkty lecznicze,Roztwory do wstrzykiwania,
Surowice odpornościowe/ Produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 35
Nazwa: Grupa 35
1)
Krótki opis
33600000-6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki
antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego;
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 36
Nazwa: Grupa 36
1)
Krótki opis
33600000-6/33631000-2 /33691300-3/ 33695000-8/33661200-3 Produkty farmaceutyczne; Produkty
lecznicze dla dermatologii Środki przeciw ekopasożytom, włączając środki przeciwświerzbowe, owadobójcze i
odstraszające owady; Wszystkie pozostałe produkty inne niż terapeutyczne/ Środki przeciwbólowe.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
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3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

12/31

Część nr: 37
Nazwa: Grupa 37
1)
Krótki opis
33600000-6/ 33692100-8/33661200-3 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwań/ Środki
przeciwbólowe.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 38
Nazwa: Grupa 38
1)
Krótki opis
33696000-5 Odczynniki i środki kontrastowe.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 39
Nazwa: Grupa 39
1)
Krótki opis
33631600-8 Roztwory do wstrzykiwania.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 40
Nazwa: Grupa 40
1)
Krótki opis
33600000-6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki
antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
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3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

13/31

Część nr: 41
Nazwa: Grupa 41
1)
Krótki opis
33600000-6/ 33692100-8/33621100-0 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwań; Środki obniżające
krzepliwość krwi.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 42
Nazwa: Grupa 42
1)
Krótki opis
33622000-6/33670000-7//33621100-0 Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego/ Środki lecznicze
dla układu oddechowego Środki obniżające krzepliwość krwi.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 43
Nazwa: Grupa 43
1)
Krótki opis
33600000-6/ 33692100-8/ 33661100-2 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwań; Środki
znieczulające.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 44
Nazwa: Grupa 44
1)
Krótki opis
33600000-6/ 33692500-2 Produkty farmaceutyczne, Płyny dożylne.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33600000
3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 45
Nazwa: Grupa 45
1)
Krótki opis
33692500-2/33692210-2 /33692510-5/33680000-0 Płyny dożylne; Preparaty odżywiania pozajelitowego;
Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego/Wyroby farmaceutyczne.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 46
Nazwa: Grupa 46
1)
Krótki opis
33600000-6/ 33692100-8/33661000-1 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania/ Produkty
lecznicze dla układu nerwowego.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 47
Nazwa: Grupa 47
1)
Krótki opis
33600000-6/ 33692100-8/33661000-1 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania/ Produkty
lecznicze dla układu nerwowego.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 48
Nazwa: Grupa 48
1)
Krótki opis
33600000-6/ 33661200-3 Produkty farmaceutyczne; Środki przeciwbólowe.
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2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

15/31

Część nr: 49
Nazwa: Grupa 49
1)
Krótki opis
33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 50
Nazwa: Grupa 50
1)
Krótki opis
33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 51
Nazwa: Grupa 51
1)
Krótki opis
33600000-6 Produkty farmaceutyczne.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 52
Nazwa: Grupa 52
1)
Krótki opis
33600000-6/ 33651100-9 Produkty farmaceutyczne Środki antybakteryjne do użytku ogółnoustrojowego.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33600000
3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 53
Nazwa: Grupa 53
1)
Krótki opis
33600000-6/ Produkty farmaceutyczne.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 54
Nazwa: Grupa 54
1)
Krótki opis
33600000-6 / 33692100-8 /33661200-3 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki
przeciwbólowe.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 55
Nazwa: Grupa 55
1)
Krótki opis
33600000-6 / 33692100-8/ 33661200-3 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki
przeciwbólowe.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 56
Nazwa: Grupa 56
1)
Krótki opis
33600000-6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki
antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego.
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2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 57
Nazwa: Grupa 57
1)
Krótki opis
33600000-6 / 33692100-8 / 33661100-2 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki
znieczulające.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 58
Nazwa: Grupa 58
1)
Krótki opis
33600000-6/ 33661100-2/ 33622600-2 Produkty farmaceutyczne; Środki znieczulające; Betablokery.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 59
Nazwa: Grupa 59
1)
Krótki opis
33600000-6 / 33692100-8/ Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 60
Nazwa: Grupa 60
1)
Krótki opis
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33690000-3/33622000-6 /33611000-6/33651100-9/33661200-3 Różne produkty lecznicze, Produkty lecznicze
dla układu sercowo-naczyniowego/Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń związanych z nadkwasotą/ Środki
antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego/Środki przeciwbólowe.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 61
Nazwa: Grupa 61
1)
Krótki opis
33690000-3/33622000-6 Różne produkty lecznicze/ Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 62
Nazwa: Grupa 62
1)
Krótki opis
33690000-3/33622000-6 Różne produkty lecznicze/ Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 63
Nazwa: Grupa 63
1)
Krótki opis
33600000-6/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 64
Nazwa: Grupa 64
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1)

Krótki opis
33600000-6/ 33692100-8/ 33661100-2 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwań; Środki
znieczulające.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 65
Nazwa: Grupa 65
1)
Krótki opis
33600000-6/ 33621200-1 Produkty farmaceutyczne; Środki przeciwkrwotoczne.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 66
Nazwa: Grupa 66
1)
Krótki opis
33692800-5 Roztwory do dializy.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 67
Nazwa: Grupa 67
1)
Krótki opis
33600000-6 /33661100-2 Produkty farmaceutyczne/ Środki znieczulające.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 68
Nazwa: Grupa 68
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1)

Krótki opis
33615000-4/ 33680000-0 Produkty lecznicze używane przy cukrzycy; Wyroby farmaceutyczne.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 69
Nazwa: Grupa 69
1)
Krótki opis
33600000-6/ 33631200-4 Produkty farmaceutyczne; Środki zmiękczające i ochronne.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 70
Nazwa: Grupa 70
1)
Krótki opis
33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby farmaceutyczne.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 71
Nazwa: Grupa 71
1)
Krótki opis
33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby farmaceutyczne.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 72
Nazwa: Grupa 72
1)
Krótki opis
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33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby farmaceutyczne.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 73
Nazwa: Grupa 73
1)
Krótki opis
33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby farmaceutyczne.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 74
Nazwa: Grupa 74
1)
Krótki opis
33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby farmaceutyczne.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 75
Nazwa: Grupa 75
1)
Krótki opis
33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby farmaceutyczne.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 76
Nazwa: Grupa 76
1)
Krótki opis
33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby farmaceutyczne.
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2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 77
Nazwa: Grupa 77
1)
Krótki opis
33692100-8 Roztwory do wstrzykiwań.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 78
Nazwa: Grupa 78
1)
Krótki opis
,33600000-6 / 33692100-8/33651100-9/ 33692500-2 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania;
Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego, Płyny dożylne.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 79
Nazwa: Grupa 79
1)
Krótki opis
33692100-8/ 33600000-6/33621000-9 Roztwory do wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne; Produkty
lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 80
Nazwa: Grupa 80
1)
Krótki opis
33600000-6/ 33692500-2 Produkty farmaceutyczne, Płyny dożylne.
20/01/2015
S13
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

22/31

Dz.U./S S13
20/01/2015
18714-2015-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 81
Nazwa: Grupa 81
1)
Krótki opis
33695000-8 Wszelkie pozostałe produkty inne niż terapeutyczne.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 82
Nazwa: Grupa 82
1)
Krótki opis
33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby farmaceutyczne.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 83
Nazwa: Grupa 83
1)
Krótki opis
33600000-6/ Produkty farmaceutyczne;
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 84
Nazwa: Grupa 84
1)
Krótki opis
33600000-6 / 33692100-8/ Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania;
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33600000
3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisane w dodatku nr. 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga złożenia wadium dla grup w których Wykonawca składa ofertę. W przypadku wniesienia
wadium w pieniądzu uważa się je za wniesione z chwilą zaksięgowania środków pieniężnych na wskazanym
rachunku bankowym Zamawiającego.
Nr. grupy Kwota wadium PLN
dla grupy 1 4662,00
dla grupy 2 286,35
dla grupy 3 6612,60
dla grupy 4 3284,10
dla grupy 5 93,15
dla grupy 6 157,71
dla grupy 7 1572,00
dla grupy 8 189,00
dla grupy 9 751,50
dla grupy 10 50,14
dla grupy 11 315,00
dla grupy 12 1080,00
dla grupy 13 360,00
dla grupy 14 1522,14
dla grupy 15 254,82
dla grupy 16 738,00
dla grupy 17 756,00
dla grupy 18 3553,43
dla grupy 19 711,31
dla grupy 20 552,72
dla grupy 21 2943,48
dla grupy 22 59,48
dla grupy 23 2214,81
dla grupy 24 2812,73
dla grupy 25 1011,53
dla grupy 26 1458,30
dla grupy 27 134,40
dla grupy 28 104,83
dla grupy 29 5410,44
dla grupy 30 403,00
dla grupy 31 1208,61
dla grupy 32 1614,60
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dla grupy 33 106,05
dla grupy 34 2005,56
dla grupy 35 1701,00
dla grupy 36 974,25
dla grupy 37 241,50
dla grupy 38 81,36
dla grupy 39 763,35
dla grupy 40 667,20
dla grupy 41 296,10
dla grupy 42 638,31
dla grupy 43 429,60
dla grupy 44 7786,10
dla grupy 45 5752,52
dla grupy 46 434,07
dla grupy 47 688,80
dla grupy 48 112,95
dla grupy 49 462,60
dla grupy 50 44,39
dla grupy 51 90,78
dla grupy 52 926,37
dla grupy 53 57,66
dla grupy 54 469,50
dla grupy 55 597,00
dla grupy 56 639,63
dla grupy 57 1509,01
dla grupy 58 893,70
dla grupy 59 186,00
dla grupy 60 2159,15
dla grupy 61 216,60
dla grupy 62 321,59
dla grupy 63 90,00
dla grupy 64 168,00
dla grupy 65 2277,00
dla grupy 66 2272,50
dla grupy 67 672,00
dla grupy 68 150,75
dla grupy 69 244,92
dla grupy 70 3451,13
dla grupy 71 99,00
dla grupy 72 923,40
dla grupy 73 559,25
dla grupy 74 350,10
dla grupy 75 1455,39
dla grupy 76 198,66
dla grupy 77 1280,31
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dla grupy 78 772,14
dla grupy 79 195,00
dla grupy 80 4600,50
dla grupy 81 106,50
dla grupy 82 464,25
dla grupy 83 450,00
dla grupy 84 411,10
Wadium razem 99124,09
Wadium należy wnieść do dnia 25.2.2015 r do godziny 12:00.
1.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu:
2)poręczeniach bankowych lob poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że
poręczenie kasy jest zawsze pieniężne:
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego Bank Spółdzielczy w Białymstoku 70 8060 0004 0019 0004 2000 0070 z dopiskiem WADIUM i
tytułem postępowania.
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem art. 46 ust.4a.
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust.1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawcę.
10. Zamawiający jest zobowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach zawartych w ofercie;
2) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
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4) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Termin płatności do 60 dni.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane
jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego
do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w
sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, do oferty muszą być załączone następujące oświadczenia i dokumenty (oryginały lub
poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem ich odpisy lub kserokopie):
1) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dodatek nr 4.1 do SIWZ);
3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
6) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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7) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
8) Informacja dotycząca oświadczeń lub dokumentów dotyczących przynależności Wykonawcy do tej samej
grupy kapitałowej: W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm) art. 4 pkt.14,
Wykonawca winien załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. (dodatek nr 4.4 do SIWZ)
3. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że
oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
1) Oświadczenie o zgodności asortymentu z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z dn.
17 czerwca 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) lub dokumenty dopuszczające do obrotu i używania wyrobu
medycznego zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z dn. 17 czerwca 2010 r.,
Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) dla grup: 68-76 i 82.
2) firmowy, czytelny dokument producenta asortymentu z którego ma jednoznacznie wynikać, iż oferowany
asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia z podaniem strony i numeru pozycji asortymentu
której dotyczy (katalog, prospekt, ulotka) dla grup 68-76 i 82.
Uwaga. W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów
lub próbek asortymentu potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, które zostały określone w
dodatku nr 2 do SIWZ. Dokumenty lub próbki zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie
Zamawiającego.
4 Informacja o innych oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy.
1) wypełniony w całości (dodatek nr 1, 2 do SIWZ) formularz oferty i asortymentowo-cenowy (dodatek 2 też w
edytowalnej wersji elektronicznej) oraz należy spełnić warunki określone w dodatku nr 2, (dla grup w których
wykonawca składa ofertę)
2) dowód wniesienia wadium (zgodnie z zasadami opisanymi w § 8 SIWZ),
3) upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów
dołączonych do oferty,
4) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 1.1 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do
wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
5) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o których mowa w § 6 ust.2 pkt.1. SIWZ 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. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 3-7 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu i nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
7) W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane
jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego
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do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w
sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Potwierdzających posiadanie
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże iż posiada ważną koncesję, zezwolenie
lub licencję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym jeśli prawo
nakłada taki obowiązek (w przypadku braku obowiązku należy złożyć oświadczenie).

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wymaga.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (dodatek nr 4.3 do SIWZ).

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 95
2. Termin dostawy. Waga 5

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2015

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.2.2015 - 12:00
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IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 25.2.2015 - 12:10

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

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

VI.3)

Informacje dodatkowe
§6
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot dostawy cenę określoną w kalkulacji podanej w ofercie
przetargowej Wykonawcy.
2. Strony ustalają, że ceny określone w kalkulacji oferty Wykonawcy mają być niezmienne do końca
obowiązywania umowy z wyjątkiem rabatów i upustów korzystnych dla Zamawiającego, oraz zmiany cen leków
urzędowych i zmiany stawki podatku VAT przy czym wzrost lub obniżka cen będzie następował o taki sam
procent jaki wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, bez procentowego zwiększenia przysługującej mu
marży.
3. W razie zmiany cen zgodnie z zapisem §6 ust.2 Wykonawca przed realizacją zamówienia dostarczy
Zamawiającemu pisemny aneks do umowy.
4. W razie nie dopełnienia postanowień zapisu §6 ust.3 mimo zaistnienia przesłanek §6 ust.2 Wykonawcy
będzie przysługiwała nowa cena od dnia dostarczenia Zamawiającemu pisemnego aneksu do niniejszej umowy
w razie zaakceptowania aneksu przez Zamawiającego.
§ 11
1. Zakazuje się istotnych zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w
ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Dostarczany asortyment musi być zgodny z umową i ofertą przetargową Wykonawcy (tj. opis przedmiotu
zamówienia, producent, nazwa).
3. W przypadku stwierdzenia różnic dostawy w stosunku do oferty przetargowej Zamawiający nie jest
zobowiązany do odbioru dostarczonego towaru.
4. Zwrot towaru nastąpi na koszt Wykonawcy w przypadku wskazanym w ust. 3 powyżej.
5. Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu umowy będą oznaczone zgodnie z
obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
6. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty:
1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego
dopuszcza się dostarczenie asortymentu innego niż opisany w niniejszej umowie ale o porównywalnych
parametrach i standardach jakościowych, jednak nie więcej niż dwa razy w ciągu obowiązywania umowy.
2) zmianę terminu wykonania zamówienia, gdy Zamawiający nie wykorzysta asortymentu będącego
przedmiotem umowy w terminie 12 miesięcy od dnia jej podpisania z zastrzeżeniem, iż termin wykonania
zamówienia nie może być dłuższy niż cztery lata;
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3) zamianę poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku
nr 1 do niniejszej umowy, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania jego produkcji, o czym Wykonawca nie mógł
wiedzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, na tzw. „zamiennik” pod warunkiem, że spełni on wszystkie
wymogi Zamawiającego opisane w SIWZ w tym również cenę jednostkową brutto;
4) zmianę parametrów bądź innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę
nazwy własnej produktu, zmianę sposobu konfekcjonowania w przypadku, gdy wprowadzony zostanie na rynek
produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony albo wystąpi przejściowy brak produktu, przy czym nie wpłynie to
na zwiększenie wartości oferty i będzie to produkt o parametrach opisanych w SIWZ;
5) zmianę dotyczącą obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w
przypadku promocji, obniżki cen na dany asortyment.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany limitów ilościowych zamawianego asortymentu w stosunku
do określonych w poszczególnych grupach objętych umową, zarówno ,,in plus” jak i ,,in minus”, bez zmiany
wartości brutto danej grupy, a Wykonawca wyraża na to zgodę.
7. Zmiany określone w ust. 6 nie mogą skutkować wzrostem ceny jednostkowej oraz wzrostem wartości umowy
i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
8. Wprowadzenie zmian określonych w ust. 6 pkt.2 do 5 wymaga uzasadnienia konieczności zmiany i
porozumienia stron oraz sporządzenia aneksu do umowy. Zmiany będą obowiązywały od dnia podpisania
aneksu do umowy do końca obowiązywania umowy (lub podpisania kolejnego aneksu wprowadzającego
zmianę).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
POLSKA

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, uczestnikom konkursu, a także
innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują
środki ochrony prawnej.
2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na
listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną i ogłaszaną na stronie
internetowej Urzędu przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Tryb i szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej określają przepisy Działu VI ustawy z dnia
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423,
768, 811, 915, 1146 i 1232.).
4. W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz.
423, 768, 811, 915, 1146 i 1232.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 r.
Nr 16, poz. 93 ze zm.).

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.1.2015
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