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Ogloszefre.r 500039937-N-2017 u dnia 09'1G2017 r.

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Dostawa lek6w w ramach program6w lekowych uzupelnienie III

OGfOSzENfE O UozrtlrlrU zal.r6wlrlIA - Dostawy

Z.mle.!.urnie ogloszenaa:

zamd*ienia publisrego
z.m6wlenie dotycy p.oieKu lob prolr.mu w.g6itn.nsowan€lp .e Jrcdk6w U.ii Eurcp€j5ri€j

zah6wl€.ie bylo p@dmiotem odosze.ia w Blulctynle zam6wiei Publlcznych:
tak
Numer oglosze.ia: 589988-N-2017

Osrorzenl. o zhianie oslo.z..la zostalo rami€.zczone w Bill€t .ie z.m6wa6 Publienych:

SEKCIA I: ZAMAWIAJACY

SEXCJA II: PRZEDMIOT ZAM6WIENIA

SEXCJA UI: PROCEDURA

t.1) NAZIYA r ADRES:
zespdl opieki zdrclvotnej, K6lowy nurns idenMkacylny 00030a415, ul. ul. szpitalna 22, 34-200 sL{ha s€.kidzka, woj. malopdskie,
pa.istwo Polsta, tel. +48338723111, enail rozsudab€slilzka@wp.pl, raks +480338721111.
,d€r n ony intemetowej (u,l): M.zozso.hab€5&i1zk .pl

r.z) RoDza:t zAi{Awu\rAcEco:
hny: Samoduielny Publicny Zaklad Opieki Zdlo$otnej

!L1) fl.ar. nadan. ar6wl.lllu pr:er atn wLJiceeo:
D6tawa lek6rv w 6ach plgram6w l€kon Eh udpelnaefiie m

llomer relertjlcrnyG8i dotyczy);
zaz.v .arolDzP169lLT

u.2) Rodraj za 6wleni.:

U.3) Kr6tki opis prz€dmlotu z.m6wienl. (wielko{t, z.kes, rcdzaj I iloJt dostaw, udug lob rcb6t budowlanydr lub okreal€iie
zapotE€bowa.ia i wym€a6 ) . w pruypadku prb€.stwa innowacyjn€lo - oktealenie zapotzebowania m in.ow.cyh, prcdukt,
sstugq lub .ohoV budwLn.l

pnedmiotem zanxtuienia i5t dodawa ld6w w lamach prwramdd Erowyo' o.upelnieiie lU. taegdowy opis paedmiotu zrm6wienia
Bwieia zalqczrik nr la do SIWZ.

tt.4) !trrolm.}l o crrki.ch zam6wienia:
Zam6rleltle byro podrelon€ n. czejd:

rr.5) Gl6 ny Kod cPv: 33551000.r

SEKCJA IV: UOZIELENIE ZAMOWIENIA

rv.t) DATA uDzrErErila zA[6wrE rA: o9l10/2ou
w.2) c.tkowlta ldartoaa r.m6wlenia

wlrto6a lez vAr 91147.7E

IV.3) INFORi,TAq,E O OTERTACH
tieba otr4rmnych ofert: t

lieba otrrymanych ofe.l od malyd ii€dnkh p..ediebio.stw: 0
lieb. otrzymanych ofed od wykoawc6w z innych pan$w elcokcuskich Unli EuDpejskiej: 0

lieba otruymanych ofert od wykonawc6w u paid!\' nlebedqqdr czlookami Unii Europejsliel: 0
llczba oEn otrzymafydr drogq €rektronlcznq: 0

ry.4) UCZaA ODRZUCONYCH OrERT:
ry.s) NAZUA t ADRES wyl(o Awcy, rr6REMU uDzrElor,ro zaM6wtEr,rt^

zardwi€iie zo.talo udzk+one wykonawco.n wspdnE ubiegahcym 
'le 

o ududenie:

Iu,1) TRyB uDzELEr,[a zAM6wtENrA
Pzetar! nieoqraniczony

uL2) oglosz€trie doty<zy zakoicania dyn.mieh€go systemu z.kupow

ut.3) I.tormacF dodatkowe:

Na a wykonawcy: Ro.he Polska sp, .o.o,

Adres po.?!owy: ul. Domaniewska 39b
Kod poc2to$y: 02-672
Miejs.owoifr waEzawa

WykdawG txt dalym/tednim p.2edsjQbic.q:

wykmawG pododzr u hoelo paristwa elonkowskiego unii Eurcpejskiejl

wykorEwca pochod, z hnego pa6stwa nie b(d+ego czlonkiem Unli EurcpeFkiej:

ry,6) INtoRM cJA o cENIE wyBRANE oFERTy/ wARroScI zawARrEJ uMowy oR z o otERTAcH z NAJI{IiszA I
NAJwrrsz4 cEN,{/xoszrEt,l

Cenr wybr.rcj otenr/vr.rtoaa unrow, 9601 l.14
Oferta z naFiisza ceni/rosztdn 96011.14
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Dnrkuj

Ote(a z naiwyiszq cenE/kosztem 96011.14

Iv.r) Infom.cj€ n. tem.t podwykonawstw.
Wltonawca [zewiduje powleren e wyksania aQSd zam6wisria podwykonawcy/podwykonawcom

1V.9,1) Podstaw. pr.wna
Poskpo{an'e Fowadzo.'€ jest w trybie na @sta{ie a.t. usirwy Pzp.

1V.9.2) U,asadnlenlc rytoru tryDo
Nale2y podat 

'rzasadnrent€ 
hkvane i pawne wyboru tryhr oraz wyF3nic dra(zego ud2id€nl€ zamdwienia Fsr rgodn€, paepis3mi.
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wa.tolt lub FocentMa eeL zam6d€nia, Fka zostanie po{ieruooa podwykoMwry rub podwyton.wcDm:
rv.l) tnformacre d6d.tkowc:

Iv.9) uzasADnEflrE uoztEr.ENta zA 6wrENra w TRyBtE EGocJAq[ BEz ocroszENr4 zaM6wrENrA z wolnE] RqKr
ALBO ZAPYTANIA O CENq
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