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Dostawy - 976797-2017

2610912017 Sl 84 - - Dostawy - Ogtoszenie o zam6wieniu - Procedura otwarta
L [. l. tv. vt

Polska-Sucha Beskidzka: Produkty farmaceutyczne

2017 t5184-376737

Ogloszenie o zam6wlen iu

Dostawy

Sekcia ll: Przedmiot

.i)
lt.t,t)

Wielkoi( lub zakres zam6wienia

Nazwa:
Dostawa lek6w i inny€h produkt6w do Apteki Szpitalnej w ZOZ w Suchej Beskidzkiej.
Nu mer referencyjny: ZOZ.V .O1 0 IDZP I 63 I 17

G'l6wny kod CPV

33600000

Rodzaj zam6wienia
Dostawy

Kr6tki opis:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa 162nych produkt6w do Apteki Szpitalnej Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
Zam6wrenie zostalo podzielone na 52 czeici.
CPV: 33.60.00.00-6 (produkty farmaceutyczne)
33.68.00.00-0 (wyroby medyczne)
33.63.16.00-8 ( 6rodki antyseptyczne i dezynfek€yjne)
I 5.88.00.00-3 (dietetyczny (rodek spo2ywczy specjalnego przeznaczenia
medycznego)
I 5.88.00.00-0 (dietetyczne (rodki sp02\ rcze specjalnego przeznaczenia
2,wieniowego)
Szczegolowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zalEcznik nr I a do specyfikac.ji. Opis ten nalezy
odczytywaa wraz z ewentualnyml zmianami tre!ci specyfikacji, bedacymi np. wynikiem udzietonych
odpowiedzi na zapytania wykonawc6w.

.1.2)

.r.3)

.1.4)
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Dyrekt,l.r'la 2014124lUE

S€kcja l: lnstvtucia zamawiajEca

1.1 ) Nazwa iadresy
Zesp6l Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 22

Sucha Beskidzka
34-200
Polska

Osoba do kontakt6w: Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyta, Agnieszka Pajerska
Tel.: +48 338723323
E-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
Faks: +48 3387231I l
Kod NUTS: PL2l
Adresy internetowe:
6+6wny adres: www.zozsuchabeskidzka.pl

1.2) Wsp6lne zam6wienie

1.3) Komu nikacja
Nieograniczony, pelny i bezpoiredni dostep do dokument6w zam6wienia m02na uzyskaa bezplatnie
pod adresem: www.zozsuchabeskidzka.pl
Wiecej informacji m02na uzyskaa pod adresem podanym powyzej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylai na adres podany
powy2ej

1.4) Rodzaj instytucji zamawiajacej
lnny rodzaj: samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej

1.5, Gl6wny przedmiot dzialalnoicr
Zdrowie
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ll.l .5) Szacunkowa calkowita wa.to(a
Wartoit bez VAT: 6 I57 001.68 PLN

ll.l.6) lnformacje o cze3ciach
To zam6wienie podzielone jest na czeacii tak
Oferty m02na sklada( w odniesieniu do wszystkich cze6ci

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Pakiet nr I
Cze(( nr: l

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

11.2.3) Miejsce iwiadczenia uslug
Kod NUTS: PL2l
Gl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

11.2.4) Opis zam6wienia:
Przedmjotem zam6wienia jest dostawa lek6w w ilo(ci i asortymencie okreilonym w pakiecie nr I -
albuminy.

ll.2. S) Kryteria udzielenia zamowienia
Kryteria okreilone poni2ej

Cena

11.2.6) Szacunkowa wartoii
wartoii be2 VAT: 99 600.00 PLN

11.2.7) Okres obowiazywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiacach: l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

ll.2.l0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

ll.2.l l) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

ll.2.l2) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2,l3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu / prog ram u finansowanego ze irodk6w Unii Europejskiej: nie

11.2. I 4) lnformacje dodatkowe

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Pakiet nr 2

Czea( nr 2

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

11.2.3) Miejsce Swiadczenia uslug
Kod NUTS; PL2l
Cl6wne miejsce lub lokali2acja realizacji:
Zesp6+ Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

11.2.4) Opi5 zam6wien ia:

Przedmiotem zam6wieniajest dostawa lek6ww iloica iasortymencie okrealonym w pakiecie nr 2.

ll.2.5 ) Krytena udzielenia zam6wienia
Kryteria okre3lone poni2ej

Ce na

11.2.6) Szacunkowa wartoSi
Warto(f bez VAT: 2I 2 3l 5.79 PLN

11.2.7) Okres obowiazywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiacach: l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

11.2.1 0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

11.2.I l) lnformacje o opcjach
Opcjei nie

11.2.I 2) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych
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ll.2.l3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze irodk6w Unii Europejskiej: nie

ll.2.l 4) lnformacje dodatkowe

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwai
Pakiet nr 3

Cze!( nr: 3

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

11.2.3) [4iejsce iwiadczenia ustug
Kod NUTSr PL2l
Cl6wne mlejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespoi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkie.i.

11.2.4) Opis zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w iloici i asortymencie okreSlonym w pakiecie nr 3

11.2.5 ) Krytefia udzielenia zam6wrenia
Kryteria okre<lone poni2ej
Ce na

11.2.6) Szacunkowa warto3(
WartoS( bez VAT: 23 260.00 PLN

11.2.7) Okres obowiAzywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiacach: l2
Nrniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nte

ll.2.l0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

11.2.1 I ) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

ll.2.l 2) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2.l3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 6rodk6w Unii Europejskiej: nae

ll.2.l 4) lnformacje dodatkowe

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Pakiet nr 4
Cze(a nr: 4

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

11,2,3) N4aejsce Swiadczenia uslug
Kod NUTS: PL2l
Gl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespol Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

11.2.4) Opis zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w ilojci i asortymencie okreSlonym w pakiecie nr 4.

11.2.5 ) Kryteria udzielenia zam6wienia
Kryteria okre6lone poni2ej
Cena

11.2.6) Szacunkowa warto!(
Wartosa bez VAT: I40 957.87 PLN

r.2.7) Okres obowi4zywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiacach: l2
Nrniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nre

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

lnformacje o opcjach
Opcje: nie

lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

lnformacje o funduszach Unii Europejskie.j
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej: nie

lnformacje dodatkowe
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Opis

Nazwa:
Pakiet nr 5

czes( nr: 5

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

Miejsce iwiadczenia uslug
Kod NUTS: PL2l
Cl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Opi5 zam6wien ia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w iloici i asortymencie okre(lonym w pakiecie nr 5- leki
przeciwnowotworowe.

Kryteria udzielenia zam6wienia
Kryteria okreSlone poni2ej

Cena

Szacunkowa wartoit
Warto(t bez VAT: 441 631.94 PLN

Okres obowi4zywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiacach: l2
Niniejsze zam6wienre podlega wznowreniu: nre

lnformacje o ofertach wariantowych
Dopu5zcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

Informacje o opcjach
Opcje: nie

lnformacje na temat katalog6w elektroniczny€h

lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej: nie

lnformacje dodatkowe

Opis

Nazwa:
Pakiet nr 6
cze(( nr 6

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

Miej5ce 6wiadczenia uslug
Kod NUTS: PL2l

Cl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Opis zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w iloici i asortymencie okreSlonym w pakiecie nr 6-
produkty lecznicze dla uktadu nerwowego.

Kryteria udzjelenia zam6wienia
Kryteria okreSlone poni2ej

Cena

Szacunkowa wartoS(
Warto<( bez VAT: 102 456.08 PLN

Okre5 obowi4zywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego gystemu zakup6w
Okres w miesiqcach: l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

lnformacje o opcjach
Opcje: nie

lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

lnformacje o funduszach Unii Europejskie.j
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 6rodk6w Unii Europejskiej: nie

lnformacje dodatkowe

Opis

.2)

I.2. r )

1.2.z',)

[.2.3)

[.2.] 2)

[.2.] 3)

[.2.4\

[.2.5)

[.2.6)

r.2.7)

lL2. r 0)

.2.1t)

.2.1 4)

[.2 )

[.2.1)

|.2.2)

[.2.3)

lt.2.t 2)

lr.2.t 3)

|.2.4)

.2 . 5)

.2.6)

|.2.7)

.2, r 0)

I.2. r r)

|.2.14)

1.2)
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ll.2.l ) Nazwa:
Pakiet nr 7

cze<e nr: 7

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

11.2.3) lt4iejsce iwiadczenia uslug
Kod NUTS: PL2l
Gl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespol Opieki Zdrowotnej w Suchej Eeskidzkiej.

11.2.4) Opis zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w iloici i asortymencie okre<lonym w pakiecie nr 7- leki
dzialajAce na uklad hormonalny i witaminy.

ll.2.5) Kryteria udzielenia zam6wren ia

Kryteria okre!lone poni2ej

Cena

11.2.6) Szacunkowa wartoSa
Warto3( bez VAT: 228 438.98 PLN

11.2.7) Okres obowiEzywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiqcach: l2
Nrniejsze zam6wienie podlega wznowieniu' nie

ll.2.l0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowychi nie

ll.2.l I ) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

11.2.I 2) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

11.2.I 3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodk6w tJnii Europejskiej: nie

ll.2.l 4) Informacje dodatkowe

ll.2) Opis

11.2.I ) Nazwa:
Pakiet nr 8

czeSa nr:8
11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

3 3600000

11.2.l) Miejsce Swiadczenia uslug
Kod NUTS: PL2l
Cl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespol Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskid2kiej.

11.2.4) Opis zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w ilo(ca i asortymencie okre<lonym w pakiecie nr 8-
(rodki antybakteryjne do u2ytku og6.lnoustrojowego.

11.2. 5 ) Kryteria udzielenia zam6wienia
Kryteria okreilone poniiej
Cena

11.2.6) Szacunkowa warto(i
WartoS( bez VAT: l3l 214.81 PLN

r.2.7) Okres obowiAzywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiEcach: l2
Nrniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nre

lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

lnformacje o opcjach
Opcje: nie

lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu / program u finansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej: nie

lnformacje dodatkowe

Opis

Nazwa:

lt.2.t 0)

lt2. t I )

[.2.12)

[.2.1 3)

I.2. r 4)

.2 )

I.2. r )
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Pakiet nr 9

czeS( nr 9

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

3 3500000

11.2.3) Miejsce iwiadczenia uslug
Kod NUTS: PL2l
Gl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

11.2.4) Opis zam6wien ia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w ilo<ci i asortymencie okre(lonym w pakiecie nr 9.

11.2.5) Kryteria udzielenia zam6wienia
Kryteria okreilone poni2ej

Ce na

11.2.6) Szacunkowa wartoi(
Wartoaa bez VATI 84 800.00 PLN

11.2,7) Okres obowiqz\ rania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiAcach: l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

ll.2.l 0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nae

ll.2.l l) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

ll.2.l2) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2.l3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze irodk6w Unii Europejskiej: nie

11.2. I 4) lnformacje dodatkowe

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Pakiet nr I0
CzeSa nr: t 0

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

11.2.3) Miejsce iwiadczenia uslug
Kod NUTS: PL2l

Cl6wne miejsce lub lokalizacja realizacjii
Zespot Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

11.2.4) Opis zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w iloici i asortymencie okreilonym w pakiecie nr l0-
prod!kty lec2nicze dla ukladu nerwowego.

11.2.5) Krytefla udzrelenia zam6wien ia

Kryteria okre<lone poni2ej
Cena

11.2.6) Szacunkowa warto<a
Wartoia bez VATi 125 673.08 PLN

11.2.7) Okres obowiEz)l,vania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiEcach: l2
Nrniejsze zam6wienie podlega wznowienru nre

ll.2.l0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopus2cza sie skladanie ofert wariantowych: nie

ll.2.l 1) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

11.2.I 2) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2.l3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze irodk6w Unii Europejskiej: nie

ll.2.l 4) lnformacje dodatkowe

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Pakiet nr I I
Czeia nri I I

6 229 20 t7 -09-26 , 09 .44
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r.2.4t

fl.2.5)

ll.2.6)

|.2.7)

ll.2.r 0)

I.2.1 I )

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

[4iejsce (wiadczenia uslug
Kod NUTS: PL2l
Gl6wne miejsce lub lokalizacja realizacja:

Zespot Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Opis zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w iloici i asortymencie okreilonym w pakiecie nr I I .

Kryteria udzielenia zam6wienia
Kryteria okreSlone poni2ej
Ce na

Szacunkowa wartoia
Warto3i bez VAT: l2 740.69 PLN

Okres obowiazywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiacachi l2
Nrniejsze zam6wienie podlega wznowieniu. nre

lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

lnformacje o opcjach
Opcje: nie

lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

lnformacje o funduszach l..,nii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 6rodk6w Unii Europejskiej: nie

lnformacje dodatkowe

Opis

Nazwa:
Pakiet nr l2
Czesa nr: I2
Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

M iejsce Swiadczenia uslug
Kod NUTS: PL2l
Cl6wne miejsce lub lokalizacja reahzacji:
Zespot Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Opis zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w ilo(ci i asortymencie okreilonym w pakiecie nr I 2-
chemikalia farmaceutyczne.

Kryteria udzielenia zam6wienia
Kryteria okreS lone pon i2ej
Cena

Szacunkowa wartoSt
WartoSf bez VAT: 44 838.55 PLN

Okres obowiazywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego 5ystemu zakup6w
Okres w miesiEcach: l2
Nrniej5ze zam6wienie podlega wznowienru. nre

lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

lnformacje o opcjach
Opcje: nie

lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej: nie

lnformacje dodatkowe

Opis

Nazwa:
Pakiet nr l3
CzeSa nr: l3
Oodatkowy kod lub kody CPV

33600000

t.2.2\

I.2.3)

[.2.r 2)

[.2. ] 3)

.2. I 4)

.2 )

I.2. r )

|.2.21

I.2.3)

r.2.1 2)

I.2.13)

r.2.4)

[.2.5)

I.2.6)

|.2.7\

fl.2.r 0)

U.2.r r)

I.2.14)

.2)

r.2. r )
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11.2.3) Miejsce iwiadczenia uslug
Kod NUTS: PL2l
Gl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespol Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

11,2.4) Opiszam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w aloici i asortymencie okreilonym w pakiecie nr I 3-
3rodki znieczulajace.

ll.2.S) Kryteria udzielenia zam6wien ia

Kryteria okreilone poni2ej
Cena

11.2.6) Szacunkowa wartoSa
Wartoia bez VATj 131 734,77 PLN

11.2.7) Okres obowiqzywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiacach: l2
Nrniejsze zam6wienie podlega wznowieniu nie

ll.2.l0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

ll.2.ll) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

ll.2.l2) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

II.2.l3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej: nie

ll.2.l 4) lnformacje dodatkowe

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Pakiet nr l4
Czelt nr: l4

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

3 3600000

11.2.3) f,liejsce (wiadczenia uslug
Kod NUTS| PL2l
Gl6wne miejsce lub lokalizacja realizacja:
Zespol Opieki Zdrowotnej w Suchej Eeskidzkiej.

11,2.4) Opis zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w iloici i asortymencie okreilonym w pakiecie nr l4-
plyny do2ylne.

ll.2.5) Kryteria udzielenia zam6wienia
Kryteria okre3lone poni2ej

Cena

11.2.6) Szacunkowa warto<a
Wartoii be2 VAT: I44 008.98 PLN

11.2.7) Okres obowi4zywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiEcachi l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nre

ll.2.l0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

ll,2.1l) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

ll.2.l2) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2.l3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu / prog ram u finansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej: nie

11.2. I 4) lnformacje dodatkowe

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Pakiet nr I5
Czesa nr: l5

11.2.2) oodatkowy kod Iub kody CPV

33600000

11.2.3) Miejsce iwiadczenia uslug
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Kod NUTS: PL2l
Gl6wne miejsce lub lokalizacja realizacjil
Zesp6t Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

11.2.4) Opiszam6wieniai
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w iloSci i asortymencie okreilonym w pakiecie nr I 5-
produkty lecznicze do leczenia zaburzei w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego.

11.2.5) Kryteria udzielenia zam6wienia
Kryteria okreSlone poni2ei

Cena

11.2.6) Szacunkowa wartoSa
Wartol( bez VAT: 169 795.96 PtN

|.2.7) Okres obowiazywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiqcach: l2
Niniejsze zam6wienie podlega raznowieniu: nie

lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

lnformacje o opcjach
Opcje: nie

lnformacje na temat katalog6w elektroniczny(h

lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 6rodk6w Unii Europejskiej: nie

lnformacje dodatkowe

Opis

Nazwa:
Pakiet nr I6
czeSe nr: l6
Dodatkowy kod lub kody CPV

3 3600000

l\4iejsce Swaadczenia uslug
Kod NUTS: PL2l
Cl6wne miejsce lub lokalizacja realizacjr.
Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Opis zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w iloici i asortymencie okreSlonym w pakiecie nr I 6-
produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne.

Kryteria udzielenia zam6wienia
Kryteria okreilone poni2ej

Cena

Szacunkowa wartoii
Wartoi( bez VAT: 43 002.59 PLN

Okres obowi4zywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okre5 w miesiacach: l2
Ninrejsze zam6wienie podlega wznowrenru. nie

lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

lnformacje o opcjach
Opcje: nie

lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

lnformacje o funduszach unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 3rodk6w Unii Europejskiej: nie

lnformacje dodatkowe

Opis

Nazwa:
Pakiet nr l7
Cze3C nr. 17

Dodatkowy kod lub kody cPV
33600000

l\4iejsce iwiadczenia uslug
Kod NUTS: PL2l

[.2.I 0)

.2.1t)

r.2.12)

I.2. r 3)

lt.2. t 4)

.2)

lL2.t)

r.2.6)
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lt.2. t 0)

[.2. r r)

|.2.2)

[.2.3)

r.2.4)
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I.2. r 4)

[.2 )

I.2. r )

r.2.12)

.2. I 3)

9 229

fi.2.2\

[.2.3)

2017-09-26,09:44



Dostawy - 376737-2017 - TED Tenders Electronic Daily http:l'ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:376717-20

Gl6wne miejsce lub lokali2acja realizacjal
Zespol Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

11.2.4) Opis zam6wien ia:

Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w iloici i asortymencie okreilonym w pakiecie nr I 7-
produkty lecznicze dla kladu sercowo- naczynrowego.

11.2.5) Kryteria udzielenia zam6wienia
Kryteria okre3lone poni2ej

Cena

11.2.6) Szacunkowa wartoS(
Wartoia bez VAT: 3l5 650.09 PLN

11.2.7) Okres obowiazywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiAcach: l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

ll.2.l0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

ll.2.l l) lnformacje o opcjach
Opcjei nie

ll.2.l2) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

11.2.13) lnformacje o funduszach l.rnii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finan5owanego ze Srodk6w tJnii Europejskiej: nie

ll.2.l 4) lnformacje dodatkowe

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Pakiet nr I8
CzeS( nri l8

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

3 3600000

11.2.3) L'liejsce (wiadczenia uslug
Kod NUTS: PL21

Gl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

11.2.4) Opi5 zam6wien ia:

Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w iloaci i asortymencie okre3lonym w pakiecie nr I 8,

ll.2.5 ) Kryteria udzielenia zam6wienia
Kryteria okreSlone poni2ej
Cena

11.2.6) Szacunkowa wartoaa
Warto(C bez VAT: 220 392.04 PLN

11.2.7) Okres obowiazF./ania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesi4cach: l2
Ninrejsze zam6wrenre podlega wznowieniu: nie

ll.2.l0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

ll.2.l l) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

ll.2,l2) lnformacje na temat katalog6w elekrronicznych

ll.2.l3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej: nie

ll.2.l 4) lnformacje dodatkowe

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Pakiet nr I I
CzeSf nr: l9

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody cPV
33600000

11.2.3) Miejsce awiadczenia uslug
Kod NUTS: PL2l
Gl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6t Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
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11.2.4) Opiszam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w alo(ci i a5ortymencie okre6lonym w pakiecie nr I 9-
Srodki kontrastowe.

11.2.5 ) Kryteria udzielenra zam6wienia
Kryteria okre6lone poni2ej
Cena

11.2.6) Szacunkowa wartoja
Wartoii bez VAT: 2 56 589.03 PLN

11.2.7) Okres obowiEzywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiacach: l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

ll.2.l0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

ll.2.l l) lnformacje o opcjach
Opcjei nie

ll.2.l2) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2.l3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiei
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiejt nie

ll.2.l 4) lnformacje dodatkowe

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Pakiet nr 20
Cze<C nr: 20

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

3 3600000

11.2.3) [,l iej s ce 6wiadczenia ustuq
Kod NUTS; PL2l
G.l6wne miejsce lub Iokalizacja realizacji:
Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Eeskidzkiej.

11.2.4) Opiszam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w iloSci i asortymencie okre!lonym w pakiecie nr 2O-
plyny do2ylne.

I1.2.5) Kryteria udzielenia zamowrenia
Kryteria okreSlone poni2ej
Cena

11.2.6) 5zacunkowa wartoi(
WartoSf bez VAT: 506 932.22 PLN

r.2.7) Okres obowiazywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiacach: l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowreniu: nie

lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

lnformacje o opcjach
Opcje: nie

lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodk6w Unii Europe.jskiej: nie

lnformacje dodatkowe

Opis

Nazwa:
Pakiet nr 2l
czeit nr: 2l
Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

l\4iejsce Swiadczenia uslu g

Kod NUTS: PL2l
Gl6wne miejsce lub lokalizacja realrza(ji:
Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Opis zam6wienia:

[.2. ] 0)

.2. I I)

I.2. r 2)

I.2. r 3)

|.2.14)
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.2.3)
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Przedmiotem zam6wieniajest dostawa lek6w w ilo(ci i asortymencie okre3lonym w pakiecie nr 2l.
Kryteria udzielenia zam6wien ia
Kryteria okreilone poni2ej

Ce na

szacunkowa warto(i
Wartoit bez VAT: 105 7l 2.63 PLN

Okres obowiazywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiacach: l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowienru: nre

lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

lnformacje o opcjach
Opcje: nie

lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 6rodk6w Unii Europejskieji nie

lnformacje dodatkowe

Opis

Nazwa:
Pakiet nr 22

Czeai nr 22

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000
r 5880000

l\4 iejsce Swiadczenia usluq
Kod NUTS: PL2l

Cl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6t Opieki Zdrowotnej w Suchej Eeskidzkiej,

Opis zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w il06ci i asortymencie okreglonym w pakiecie nr 22.

Kryteria udzielenia zam6wien ia

Krlteria okreSlone poni2ej

Cena

szacunkowa warto(f
warto<t bez VAT: 255 330.18 PLN

Okres obowiazywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiacachi l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

lnformacje o opcjach
Opcje: nie

lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 3rodk6w Unii Europejskiej: nie

lnformacje dodatkowe

Opis

Nazwa:
Pakiet nr 23
Czele n. 23

Dodatkowy kod lub kody CPV

3 3600000
r 5880000

f.4iejsce Swiadczenia uslug
Kod NUTS: PL2l
Cl6wne miejsce lub lokalrzacja realiza(ji:
Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Opis zam6wienla:
Przedmiotem zam6wieniajest dostawa lek6w w ilo(ci i asortymencie okreSlonym w pakjecie nr 23.

[.2.5)
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11.2.5) Kryteria udzielenia zam6wien ia

Kryteria okreSlone poni2ej

Cena

11.2.6) Szacunkowa warto(f
Warto6a bez VAT: I 88 2l 4.58 PLN

11.2.7) Okres obowiazywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiacach: l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

11.2.I 0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

ll.2.l l) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

ll.2.l2) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2.l 3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze irodk6w Unii Europejskiej: nie

ll.2.l 4) lnformacje dodatkowe

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Pakiet nr 24
CzQ<( N: 24

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

11.2.3) Miejsce iwiadczenia uslug
Kod NUTS: PL2l
Gl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

11.2.4) Opis zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w ilojci i asortymencie okreilonym w pakiecie nr 24

11.2.5) Kryteria udzielenia zam6wienra
Kryteria okrealone poni2ej
Cena

11.2.6) Szacunkowa warto<a
warto6a bez VAT: 2 405.09 PLN

11.2.7) Okres obowiazywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiAcach: l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowienru. nre

ll.2.l0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

ll.2.l l) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

ll.2.l2) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2.l3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu / prog ram u finansowanego ze (rodk6w Unii Europejskiej: nie

11.2.1 4) lnformacje dodatkowe

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Pakiet nr 25

Czei( nr: 25

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

11.2.3) Miejsce <wiadczenia uslug
Kod NUTS: PL2l
Gl6wne miejsce lub lokalizacja realizacjt:
Zesp6t Opieki Zdrowotnej w Suchej Be5kidzkiej.

11.2.4) Opiszam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w iloici i asortymencie okre3lonym w pakiecie nr 2 5.

ll.2.5) Kryteria udzielenia zamowienia
Kryteria okreslone poni2ej
Cena
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szacunkowa warto((
WartoSa bez VAT: 20 759.26 PLN

Okres obowiazywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego 5ystemu zakup6w
Okres w miesiEcachi l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

lnformacje o opcjach
Opcje: nie

lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

lnformacje o fundurzach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze arodk6w Unii Europejrkiej: nie

lnformacje dodatkowe

Opis

Nazwa:
Pakiet nr 26
Czeie nc 26

Dodatkowy kod lub kody CPV

3 3600000

l\4iejsce iwiadczenia uslug
Kod NUTS: PL2l
cl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6t Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Opis zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w iloici i asortymencie okreSlonym w pakiecie nr 26

Kryteria udzielenia zam6wien ia

Kryteria okre(lone poni2ej

Cena

Szacunkowa wartoia
wartoii bez VAT: 517 I92.87 PLN

Okres obowiEz',\,!ania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiacach: l2
Niniejsze zam6wienre podlega wznowreniu: nie

lnformacje o ofertach wariantowych
Dopu5zcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

lnformacje o opcjach
Opcje: nie

lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

lnformacje o funduszach l.lnii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiejr nie

lnformacje dodatkowe

Opis

Nazwa:
Pakiet nr 27
cze,i nr 27

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

Miejsce 6wiadczenia uslug
Kod NUTS: PL2l

Gl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Eeskidzkiej.

Opis zam6wienia:
Przedmiotem zam6wieniajest dostawa lek6ww ilo<ci iasortymencie okreilonym w pakiecie nr 27

Kryteria udzielenia zam6wienia
Kryteria okre6lone poni2ej

Cena

Szacunkowa warto(i
Wartoia bez VAT: 57 300.56 PLN

Okres obowiEzywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w

[.2.6)
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Okres w miesiacach: l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

11.2.I 0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

ll.2.l l) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

ll.2.l2) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2.l3) lnformacje o funduszach Unii Eu.opejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze irodk6w Unii Europejskiej: nie

Il.2.l 4) lnformacje dodatkowe

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Pakiet nr 28
Cze!( nr:28

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

ll,2,3) i,liejsce (wiadczenia uslug
Kod NIITS: PL2l
Cl6wne miejsce lub lokalizacja realizacjii
Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

11.2.4) Opiszam6wieniar
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w iloici i asortymencie okrealonym w pakiecie nr 28-
Srodki antybakteryjne do u2ytku 096lnoustrojowego.

11.2.5) Kryteria udzielenia zam6wienia
Kryteria okreilone poni2ej

Cena

11.2.6) Szacunkowa warto((
Warto!( bez VAT: l7 173.61 PLN

11.2.7) Okres obowiazywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamjcznego systemu zakup6w
Okres w miesiAcach: l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

11.2.I 0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

ll.2.l l) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

ll.2.l2) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2.l3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu / prog ram u finansowanego ze arodk6w Unii Europejskiej: nie

ll.2.l 4) lnformacje dodatkowe

ll.2) Opis

11.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 29
Czeae nr: 29

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

3 3600000

11.2.3) [4iejsce (wiadczenia uslug
Kod NUTS: PL2l
Gl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskldzkiej.

11.2.4) Opi5 zam6wien ia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w iloici i asortymencie okreSlonym w pakiecie nr 29-
Srodki antybakteryjne do u2ytku 096lnoustro.iowego.

11.2.5 ) Kryteria udzielenia zam6wienia
Kryteria okre3lone poni2ej
Cena

11.2.6) Szacunkowa wartoii
Wartoi( bez VAT: 52 706.02 PLN

11.2.7) Okres obowiEzywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiacach: l2
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Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

ll.2.l0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

ll.2.l l) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

ll.2.l2) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2.l3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej: nie

11.2. I 4) lnformacje dodatkowe

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Pakiet nr 30
Cze(( nr: 30

11,2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

11.2.3) Miej5ce (wiadczenia us.lug
Kod NUTS: PL2l

Cl6wne miejsce lub lokalizacja realizacjil
Zespot Opieki Zdrowotnej w Suchej Eeskidzkiej.

11.2.4) Opis zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w iloici i asortymencie okreslonym w pakiecie nr 30- leki
przeciwnowotlvorowe.

11.2.5) Kryteria udzielenia zam6wienia
Kryteria okreilone poni2ej
Cena

11.2.6) S2acunkowa warto3f
WartoS( bez VAT: 188 908.01 PLN

11.2.7) Okres obowiAzywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiacach: l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowienriJ. nie

ll.2.l0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

ll.2.ll) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

ll.2.l2) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2.l3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze <rodk6w Unii Europejskiej: nie

ll.2.l 4) lnformacje dodatkowe

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Pakiet nr 3l
Czeit nr: 3l

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

ll.2.3) Miejsce Swiadczenia uslug
Kod NUTS: PL2l
cl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

11.2.4) Opiszam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w ilo(ci i asortymencie okreSlonym w pakiecie nr 3l .

11.2.5) Kryteria udzielenia zamowienia
Kryteria okreSlone poni2ej
Cena

11.2.6) Szacunkowa wartoaa
Wartoi( bez VAT: 5 807.50 PLN

11.2.7) Okres obowi4zywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiEcach: l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowreniu: nie

ll.2.l0) lnformacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowycht nie

ll.2.l I ) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

ll.2.l 2) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

11.2.I 3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu / prog ram u finansowanego ze irodk6w Unii Europejskiej: nie

ll.2.l 4) lnformacje dodatkowe

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwai
Pakiet nr 32
Czeli nr: 32

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

11.2.3) Miejsce Swiadczenia uslug
Kod NUTS: PL2l
Cl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespot Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,

11,2.4) Opis zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w iloaci i asortymencie okreilonym w pakiecie nr 32-
irodki antybakteryjne do u2ytku og6lnoustrojowego.

ll.2.5) Kryteria udzielenia zam6wienia
Kryteria okre(lone poni2ej

Cena

11.2.6) Szacunkowa wartoia
Warto3a bez VAT: I4 020.83 PLN

11.2.7) Okres obowiazywania zam6wjenia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiAcachi l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nre

ll.2.l0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

ll.2.l l) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

ll.2.l2) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2.l3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze !rodk6w Unii Europejskiej: nie

ll.2.l 4) Informacje dodatkowe

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Pakiet nr 33

Czei( nr| 33

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

11.2.3) Miejsce 3wiadczenia us.lug
Kod NUTS: PL21

Cl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespot Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

11.2.4) Opiszam6wienia:
Przedmiotem zam6wieniajest dostawa lek6ww iloici iasortymencie okreSlonym w pakiecie nr 33,

11.2.5 ) Kryteria udzielenia zam6wienia
Kryteria okreilone poni2ej
Cena

11.2.6) Szacunkowa wartoSa
Wartosi bez VAT: 149 648.38 PLN

11.2.7) Okres obowiEzywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiAcach: l2
Nrniejsze zam6wienie podlega wznowienru: nre

11.2.I 0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

ll.2.l l) lnformacje o opcjach
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Opcje: nie

11.2.1 2) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2.l3) lnformacje o fundus2ach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze (rodk6w unii Europejskiej: nie

11.2. I 4) lnformacje dodatkowe

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Pakiet nr 34

cze(a nr: 34

11.2.2) Dodarkowy kod lub kody CPV

33600000

11.2.3) M iejsce Swiadczenia uslug
Kod NUTS: PL2l

Cl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

11.2.4) Opiszam6wieniai
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w iloici i asortymencie okre(lonym w pakiecie nr 34.

11.2.5) Krytera udzielenia zam6wienia
Kryteria okre(lone poni2ej
Cena

11.2.6) Szacunkowa wartoif
Wartoia bez VAT: 6 036.1I PLN

11.2.7) Okres obowiazywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiacachi l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nre

11.2.I 0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

ll.2.l1) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

ll.2.l2) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2.l3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu / program u finansowanego ze irodk6w Unii Europejskiej: nie

ll.2.l 4) lnformacje dodatkowe

ll.2) Opis

11.2.I ) Nazwa:
Pakiet nr 35

Cze3a nr: 35

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody cPV
33600000
I5880000

11.2.3) N4ie.jsce iwiadczenia uslug
Kod NUTS: PL2l
Ct6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

11.2.4) Opis zam6wien ia:

Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w ilo<ci i asortymencie okreslonym w pakiecie nr 3 5-
preparaty 2ywienia dojelitowego.

ll.2.5 ) Kryteria udzielenia zam6wienia
Kryteria okreilone poni2ej

Cena

11.2.6) Szacunkowa wartoi(
WartoS( bez VAT: 366 158.33 PLN

11.2.7) Okres obowiqzywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiEcach: l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nre

11.2.I 0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

ll.2.ll) informacje o opcjach
Opcje: nie
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ll.2.l2) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2.l3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze (rodk6w Unii Europejskiej: nie

ll.2.l 4) lnformacje dodatkowe

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Pakiet nr 36
czesa nr: 36

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

ll.2.3) tUiejsce 6wiadczenia uslug
Kod NUTS: PL2l
Cl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

11.2.4) Opiszam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w iloici i asortymencie okreSlonym w pakiecie nr 36-
Surowce odpornoiciowe i szczepionki.

11.2.5) Kryteria udzielenia zam6wienra
Kryteria okre6lone poni2ej
Cena

11.2.6) Szacunkowa warto(t
Wartos( bez VAT: 28 063.43 PLN

11.2.7) Okres obowiAzywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesi4cach: l2
Nrniejsze zam6wienie podlega wznowienru nie

ll.2,l0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

ll.2.l I ) lnformacje o opcjach
Opcjer nie

ll.2.l2) Informacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2.l 3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze irodk6w Unii Europejskiej: nie

ll.2.l 4) Informacje dodatkowe

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwal
Pakiet nr 37
czeae N: 37

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

11.2.3) Miejsce awiadczenia uslug
Kod NUTS: PL2l
Cl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZespA Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

11.2.4) Opis zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w iloSci i asortymencie okre6lonym w pakiecie nr 3 7.

11.2.5 ) Kryteria udzielenia zam6wienra
Kryteria okre3lone poni2ej

Cena

11.2.6) Szacunkowa warto(a
warto3a bez VAT: 42 076.30 PLN

11.2.7) Okres obowiqzywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiacach: l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

ll.2.l0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

ll.2.l l) lnformacje o opcjach
Opcjer nie

ll.2.l2) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

11.2.13) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze irodk6w Unii Europejskiej: nie

ll.2.l 4) lnformacje dodatkowe

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Pakiet nr 38
czes( nr: 38

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000
15880000

11.2.3) Miejsce Swiadc2enia uslug
Kod NUTS: PL2l
Cl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

11.2.4) Opis zam6wien ia:

Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w ilo<ci i asortymencie okre<lonym w pakiecie nr 38-
preparaty 2ywienia pozajelitowego.

ll.2.5) Kryteria udzielenia zam6wien ia

Kryteria okreilone poni2ej

Cena

11.2.6) Szacunkowa wartoii
Warto3( bez VAT: 206 445.37 PLN

11.2.7) Okres obowiazywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiAcach: l2
Niniejsze zam6wrenie podlega wznowieniu: nie

ll.2.l0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza 5ie skladanie ofert wariantowych: nie

ll.2.l l) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

ll-2.12) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

Il.2.l3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy proje ktu / program u finansowanego ze 6rodk6w unii Europejskiej: nie

11.2. I 4) lnformacje dodatkowe

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Pakiet nr 39
cze3a nr: 39

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

11.2.3) Miejsce gwiadczenia uslug
Kod NUTS: PL2l
Cl6wne maejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespol Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

11.2.4) Opis zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w iloSci i asortymencie okreSlonym w pakiecie nr 39.

11.2.5 ) Kryteria udzielenia zam6wienia
Kryteria okreilone poni2ej

Cena

11.2.6) Szacunkowa warto(f
Wartoid bez VAT: 50 925.93 PLN

11.2.7) Okres obowi4zywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiEcach: l2
NinieJsze zam6wienie podlega wznowrenru. nie

ll.2.l0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

ll.2.l l) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

ll.2.l2) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2.l3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6waenie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodk6w unii Europejskiejt nie
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ll.2.l 4) lnformacje dodatkowe

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Pakiet nr 40
CzeSa nr:40

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

11.2.3) Miejsce <wiadczenia uslug
Kod NUTS: PL2l
Cl6wne miejsce lub lokalizacja realizacjii
Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Eeskidzkiej.

11.2.4) Opis zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w iloici i asortymencie okreionym w pakiecie nr 40

11.2.5 ) Krytena udzielenia zamowienra
Kryteria okre<lone poni2ej

Ce na

11.2.6) Szacunkowa wartoia
Warto(i bez VAT: 84 094.07 PLN

11.2.7) Okres obowiazywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiEcach: l2
Nrniejsze zam6wienie podlega wzno!/ieniu: nie

ll.2.l0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie sk+adanie ofert wariantowychi nie

ll.2.l l) Informacje o opcjach
Opcje: nie

ll.2.l2) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2.l3) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodk6w LJnii Europejskiej: nie

ll.2.l 4) lnformacje dodatkowe

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Pakiet nr 4l
Cze(a nr: 4l

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

3 3600000

ll.2.3) I,4 iej s ce 6wiadczenia uslug
Kod NUTS: PLzl
Gl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Eeskidzkie.j.

11.2.4) Opiszam6wienia:
Przedmiotem zam6wieniajest dostawa lek6ww ilo<ci iasortymencie okre6lonym w pakiecie nr 4l

11.2.5) Kryteria udzielenia za m6wien ia
Kryteria okreilone ponizej
Cena

11.2.6) Szacunkowa warto!a
Warto6( bez VAT: 32 663.01 PLN

|.2.7) Okres obowiaz),\rania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesi4cach: l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowychi nie

lnformacje o opcjach
Opcje: nie

lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

lnformacje o funduszach unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej: nie

lnformacje dodatkowe

Opis

Nazwa:

I.2. r 0)

.2.r r )

.2.I2)

I.2. r 3)
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Pakiet nr 42
CzeSe nr 42

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

M iejsce 6wiadczenia uslug
Kod NUTS: PL2l
Gl6wne miejsce lub lokalizacja realizacjil
Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Opis 2am6wien ia:

Przedmiotem zam6wieniajest dostawa lek6w w iloici i asortymencie okreslonym w pakiecie nr 42.

Kryteria udzielenia zam6wien ia
Kryteria okre(lone poni2ej
Ce na

szacunkowa wartoif
WartoSi bez VAT: l9 629.47 PLN

Okres obowi4zy,rrania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesi4€ach: l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

lnformacje o opcjach
Opcjer nie

lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

Informacje o funduszach LJnii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze (rodk6w Unii Europejskiej: nie

lnformacje dodatkowe

Opis

Nazwa:
Pakiet nr 43

Dodatkowy kod lub kody CPV

3 3 6 00000

Miejsce Swiadczenia ustug
Kod NUTS: PL2l
Cl6wne miejs(e lub lokaliza(ja realizacji:
Zesp6.l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Opis zam6wien ia:

Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w iloici i asortymencie okre6lonym w pakiecie nr 43.

Kryteria udzielenia zam6wienia
Kryteria okreilone poni2ej

Cena

Szacunkowa wartoii
Wartoja bez VAT:66 267.04 PLN

Okres obowiazywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiacach: l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu nie

lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie 5kladanie ofert wariantowych: nie

lnformacje o opcjach
Opcje: nie

lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektr.r/programu finansowanego ze (rodk6w Unii Europejskiej: nie

lnformacje dodatkowe

Opis

Nazwa:
Pakiet nr 44
Czeae nr. 44

Dodatkowy kod lub kody CPV

tl.2.2\

[.2.3)

r.2.4J

.2.5)

[.2.6)

r.2.7)

ll.2. r 0)

ll.2.t t)

[.2.r 2)

fl.2.r 3)

|.2.1 4)

I.2)

[.2. r )

r.2.2)

1r.2.3)

[.2.12)

I.2.r 3)

r.2.4t

[.2.5)

I.2.6)

|.2.7\

[.2.] 0)

[.2.1r)

|.2.1 4)

lL2)

r.2. r )
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33600000
33631600

11.2.3) Miejsce iwiadczenia uslug
Kod NUTS: PL2l
Gl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespo.t Opieki Zdrowotnej w Suchej Eeskidzkiej.

11.2.4) Opis zam6wieniai
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa <rodk6w myjaco- dezynfekcyjnych w iloSci i asortymencie
okrejlonym w pakiecie nr 44.

11.2.5) Kryteria udzielenia zam6wien ia
Kryteria okre!lone poni2ej

Cena

11.2.6) Szacunkowa wartoia
Wartos( bez VAT| 30 440.00 PLN

11.2.7) Okres obowiqzywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiacach: l2
Nrnrejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

ll.2.l0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowycht nie

ll.2.l l) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

ll.2.l2) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

11.2.I 3) lnformacje o funduszach Unii Europejskie.j
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodk6w Unij Europejskiej: nie

ll.2.l 4) Informacje dodatkowe

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Pakiet nr 45
Czeic nr:45

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000
33631600

11.2.3) M iejsce iwiadczenia uslug
Kod NUTS: PL21

Gl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zerpot Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

11.2.4) Opiszam6wieniai
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa (rodk6w myjqco- dezynfekcyjnych w ilo(ci i asortymencie
okre!lonym w pakiecie nr 45.

11.2.5 ) Krytena udzielenia zamowrenra
Kryteria okreSlone poni2ej
Ce na

11.2.6) Szacunkowa wartoSa
Warto3( bez VAT: 33 507.I 3 PLN

11.2.7) Okres obowiqzywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiacach: l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowreniu: nie

11.2.I 0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sle skladanie ofert wariantowych: hie

ll.2.l l) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

ll.2.l2) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2.l3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej: nie

ll.2.l 4) Informacje dodatkowe

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Pakiet nr 46
Czega nr: 46
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|.2.4t

.2.5)

[.2.6)

i.2.7)

I.2. r 0)

I.2.I I )

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000
3363I 600

Miejsce 6wiadczenia uslug
Kod NUTS: PL2l
Cl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespol Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Opis zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa irodk6w myjaco- dezynfekcyjnych w iloici i asortymencie
okrealonym w pakiecie nr 46.

Kryteria udzielenia zam6wien ia

Kryteria okrealone poni2ej

Cena

szacunkowa wartoi(
wartoat bez VAT: 43 6l 8.I 5 PLN

Okres obowiAzywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiacach: 12

Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie sk.ladanie ofert wariantowych: nie

lnformacje o opcjach
Opcje: nie

lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 6rodk6w Unii Europejskiej: nie

lnformacje dodatkowe

Opis

Nazwa:
Pakiet nr 47
Cze,e nr 47

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000
3363r 500

Miejsce 6wiadczenia ustug
Kod NUTS| PL2l
Cl6wne miejsce lub lokalrzacja realizacji:
ZespA Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Opis zam6wien ia:

Przedmiotem zam6wienia jest dostawa 6rodk6w myjaco- dezynfekcyjnych w iloacj i asortymencie
okreilonym w pakiecie nr 47.

Kryteria udzielenia zam6wienia
Kryteria okreSlone poni2ej

Cena

szacunkowa wartoaa
wartoSi be2 VAT: 56 530.14 PLN

Okr€s obowi4zy,\rania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiqcach: l2
Ninrejsze zamowienie podlega wznowieniu: nre

lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowychi nie

lnformacje o opcjach
Opcje: nie

lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

lnformacje o funduszach unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze (rodk6w Unii Europejskiej: nie

lnformacje dodatkowe

Opi5

Nazwa:
Pakiet nr 48
Cze3t nr:48

|.2.1 2)

.2.I3)

|.2.141

.2)

.2. I )

|.2.2)

.2.3)

|.2.41

.2.5)

I.2.5)

|.2.7)

I.2.10)

.2.1 I )

11.2.2')

I.2.3)

|.2.12)

[.2.13)
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1t.2.4\

.2.5)

[.2.6)

.2.7')

r.2.t 0)

[.2.] I )

Dodatkowy kod lub kody CPV

3 3600000
3 363r 600

Miejsce 3wiadczenia uslug
Kod NUTS: PL2l
Cl6wne miejsce lub lokalizacja r€alizacji:
Zespol Opieki Zdrowotnej w Suchej Eeskidzkiej.

Opis zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa grodk6w myjEco- dezynfekcyjnych w iloSci i asortymencie
okreilonym w pakiecie nr 48.

Kryteria udzielenia zam6wienia
Kryteria okreSlone poni2ej
Ce na

Szacunkowa warto(a
Wanoit bez VAT: l2 529.91 PLN

Okres obowiazywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiacachi l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowienru. nre

lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

lnformacje o opcjach
Opcje: nie

lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze !rodk6w Unii Europejskiej: nie

lnformacje dodatkowe

Opis

Nazwa:
Pakiet nr 49
Cze3i nt: 49

Dodatkowy kod lub kody CPV

3 3600000
3 363 r 600

Miejsce (wiadczenia uslug
Kod NUTS: PLzl
Gl6wne miejsce lub lokalizacja realrzacji
Zespol Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Opis zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa Srodk6w myjqco- dezynfekcyjnych w iloici i asortymencie
okre!lonym w pakiecie nr 49.

Kryteria udzielenia zam6wienia
Kryteria okre3lone poni2ej

Cena

Szacunkowa wartoSa
WartoS( bez VAT: 29 223.89 PLN

Okres obowiqzywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiacach: l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza siQ skladanie ofert wariantowych: nie

lnformacje o opcjach
Opcje: nie

lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

lnformacje o funduszach unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze irodk6w tJnii Europejskiejt nie

lnformacje dodatkowe

Opis

Nazwa:
Pakiet nr 50

czes( nr: 50

r.2.2)

I.2.3)

|.2.12)

[.2. r 3)

r.2.t4l
|.2)

I.2.1 )

|.2.2)

[.2.3)

[.2.4)

[.2. s)

[.2.6)
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11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000
3363 r 600

11.2.3) Miejsce iwiadczenia uslug
Kod NUTSr PL2l
C.l6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

11.2.4) Opis zam6wien ia:

Przedmiotem zam6wienia jest dostawa 6rodk6w myjaco- dezynfekcyjnych w ilosci i asortymencie
okre<lonym w pakiecie nr 50.

11.2.5) Kryteria udzielenia zam6wienia
Kryteria okrealone poni2ej
Ce na

11.2.6) Szacunkowa warto(a
WartoS( bez VAT| 8 543.24 PLN

11.2.7) Okres obowiazywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesi4cach: l2
Niniejsze zam6wrenre podlega wznowienru nie

ll.2.l0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

ll.2.ll) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

ll.2.l2) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2.l3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze irodk6w Unii Europejskiej: nie

ll.2.l 4) lnformacje dodatkowe

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Pakiet nr 5l
Cze(a nr: 5l

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000
3363r600

11.2.3) Miejsce (wiadczenia us.lug
Kod NUTS: PL2l

Cl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

11.2.4) Opi5 zam6wien ial
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa irodk6w myjaco- dezynfekcyjnych w iloSci i asortymencie
okre(lonym w pakiecie nr 5l .

I1.2.5) Krytena udzielenia zam6wienia
Kryteria okreSlone poni2ej
Cena

11.2.6) Szacunkowa warto3(
Wartoit bez VAT: l0 244.1 7 PLN

11.2.7) Okres obowiazywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiacach: l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniLr: nie

ll.2.l 0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

ll.2.l l) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

ll,2.l2) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2.l3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej: nie

11.2. I 4) lnformacje dodatkowe

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Pakiet nr 52

cze3a nri 52
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Dodatkowy kod lub kody CPV

3 3600000
33631600

Miejsce <wiadczenia u5lu9
Kod NUTS: PL2l
Cl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespot Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Opis zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa (rodk6w myj4co- dezynfekcyjnych w ilogci i asortymencie
okreilonym w pakiecie nr 52.

Kryteria udzielenia zam6wien ia
Kr),teria okrealone poni2ej
Cena

Szacunkowa wartoS(
Warto!( bez VAT: l8 793.00 PLN

Okres obowi4zywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
Okres w miesiacach: l2
Niniejsze zamowienie podlega wznowieniu. nie

lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

lnformacje o opcjach
Opcjer nie

lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze (rodk6w Unii Europejskiej: nie

lnformacje dodatkowe

|.2.2\

[.2.3)

r.2.4)

[.2. s)

[.2.6)

t.2.7)

.2.1 0)

.2.1l)

|.2.12)

[.2.r 3)

.2.14)

t.I.l)

.r.2)

t.t.l)

Sekcfa lll: lnformacje o charakterze prawnvm. ekonomicznym. finansowvm i technicznvm

lll. I ) Warunki udzialu

ZdolnoS( do prowadzenia dzialalnoici zawodowej, w tym wymogi zwiazane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i kr6tki opis warunk6w:
Dotyczy Wykonawc6w oferujacych produkty lecznicze: o udzielenie zam6wienia moga ubiegaa sie
wykonawcy, kt6rzy sa uprawnieni do sprzeda2y produkt6w leczniczych Zamawiajqcemu, zgodnie z
ustawq z dnia 6 wrze3nia 2001 roku prawo farmaceutyczne (tekstjednolity: Dz. U. 2OO8 r. Nr 45 poz.
271 z g6iniejszymi zmianami).
Dokumenty potwierdzajqce posiadanie uprawnienia do sprzedazy produkt6w leczniczych
Zamawiajacemu:
l. Podmioty okreslone w art. 72 ustawy Prawo farmaceutyczne (hurtownie, sklady konsygnacyjne i

sklady celne) - Kopia wa2nego aktu administracyjnego (koncesji, zezwolenia) wydanego przez
Cl6wnego lnspektora Farmaceutycznego (ClF, [42) uprawniajqcego do prowadzenia hurtowni
farmaceutycznej, skladu konsygnacyjnego, skladu celnego lub kopia r6wnowa2nego dokumentu
wydanego przez la{a3ciwe organy paistw cz}onkowskich UE, a w przypadku skladania oferty na leki
psychotropowe i (rodki odurzaj4ce - odpowiednio wymagane zezwolenie.
2. Podmioty okre3lone w art. 24 art. I ustawy Prawo farmaceutyczne (podmioty odpowiedzialne) - Kopia
wainego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydanego przez prezesa lJrzedu
Rejestrac.ji Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych, Rade Unji
Europejskiej albo Komis.je Europejska na wniosek podmiotu odpowiedzialnego.
3- Podmioty okre3lone w art.42 ustawy Prawo farmaceutyczne (wytw6rcy) - Kopia wa2nego pozwolenia
na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydaneg o ptzez prezesa Urzedu Rejestracji
Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych, Rade Unai Europejskiej albo
Komisje EuropejskE na wniosek podmiotu odpowiedzialnego zawieraj4cego w wykazje wytw6rc6w, u
kt6rych nastepuje zwolnienie serii, nazwe i adres Wykonawcy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz ikr6tki oprs kryteri6w kwalifikacji:
Zamawiajqcy nie okreilil warunku w tym zakresie.

Zdolnoia techniczna i kwalifikacje zawodowe
wykaz ikr6tki opis kryteri6w kwalifikacji:
ZamawiajAcy nie okreilil warunku w tvm zakresie.

lnformacje o zam6wieniach zastrze2onych

Warunki dotyczace zam6wienia

Warun ki realizacji umowy:
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Okre(la zalacznik nr 3 do S|WZ ( projekt umowy)
Wykonawca zobowiazany jest wnieia wadium przed up+!,l,em terminu skladania ofert.
Wadium ogolem wyn05i:61 570,00 zl. Warto6a wadaum na poszczeg6lne czelci
W przypadku zloienia oferty czeiciowej wykonawca zobowi4zany jest wnie3a wadium w kwocie
okreslonej dla danej cze(ci. W przypadku zlo2enia oferty na kilka cze3ci kwota wadium stanowi sume
wadi6w ustalonych dla poszczeg6lnych cze(ci zam6wienia.

lll.2.3) lnformacje na temat pracownik6w odpowiedzialnych za wykonanie zamowienia

Sekcja lV: Procedura

rv.r.3)

rv.r.4)

rv.r.6)

rv. r .8)

rv.r )

rv.r .r )

tv.2)

rv.2. r )

tv.2.2)

rv.2.3)

w.2.4)

Opis

Rodzaj procedury
Procedura otlvarta

lnformacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w

Zmniejszenae liczby rozwiazai lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

lnformacje na temat auk(ji elektronicznej

lnformacje na temat Porozumienia w sprawie zamdwieh rz4dowych (CPA)

Zam6wienie jest objete Porozumieniem w sprawie zam6wieri rzEdowych: nie

lnformacje administracyjne

Poprzednia publikacja dotycza€a przedmiotowego postepowania

Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzia.lu
Data: 06/ I I /201 7

Czas lokalny: l0:00

Szacunkowa data wyslania zaptoszefi do skladania ofert lub do udzialu wybranym kandydatom
jezyki, w kt6rych m02na sporzadzaa oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialui
Polski

Minimalny okres, w kt6rym oferent bedzie zwiqzany ofert4
Okres w miesi4cach: 2 (od ustalonej daty skladania ofert)

Warunki otwarcia ofert
Data: 06/ I I /2017
Czas lokalny: I l:00
M iej sce:

Zespot Opieki Zdrowotne.j ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, Dzial zam6wie6 Publicznych.

rv.2.6)

w.2.7)

Sekcja Vl: lnformacje uzuoeln aJqce

lnformacje o powtarzajAcym sie charakterze zam6wienia
.Jest to zam6wienie o charakterze powtarzaj4cym siei nie

lnformacje na temat proces6w elektronicznych

lnformacje dodatkowe:
O udzielenie zam6wienia moga ubiegat sie wykonawcy, kt6rzy nie podlegaja wykluczeniu oraz spe+niajE

warunki udzialu w postepowaniu.

Wykaz dokument6w i o(wiadczei potwierdzajEcych brak podstaw do wykluczenra:
I . Olwiadczenie w zakresie wskazanym w zalEczniku nr 2 do SIWZ ( lednolity Europejski dokument
zam6wienia).
2. lnformacja z Krajowego Rejestru Karnegow zakresie okre<lonym wart,24 ust, I pkt13, l4i2l
ustawy, wystawionej nie wczeiniej ni2 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania oferti
3. Za<wiadczenie wla{ciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, 2e wykonawca nie
zalega z oplacaniem podatk6w, wystawionego nie wczeSniej ni2 3 miesiace przed uplywem terminu
skladania ofert, lub innego dokumentu potwi€rdzajEcego, 2e wykonawca zawarl porozumienie z

w+aiciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale2noici wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczeg6ln06ci uzyskal przewid2iane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz.lo2enie na
raty zaleglych platnoici lub wstrzymanie w calo(ci wykonania decyzji wla<ciwego organu;
4. Zaiwiadczenia wla6ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak.ladu Ubezpieczei Spolecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj4cego, 2e wykonawca
nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie
wcze(niej ni2 3 miesi4ce przed uplFrem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajEcego, 2e wykonawca zawarl porozumjenie z wlaiciwym organem w 5prawie splat tych
nale2noici wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnoici uzyskal przewidziane
prawem zwolnaenae, odroczenie lub roz.lo2enie na raty zaleglych platnoici lub wstrzymanie w cato(ci
wykonania decyzji wlaiciwego organui
5. Odpis z wlaiciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziafalnoici gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajA wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art.24 ust. 5 pkt I ustawy;

vr.r)

vr.2)

vr.3)

28 229 2017 -09-26 . 09:44



Dostawv - 376'737-201'7 -TED Tenders Electronic Dailv http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:376'7 37 -20...

vt.4)

vt.4. r )

6. oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
s4du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk6w,
oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo - w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji - dokument6w potwierdzajEcych dokonanie
platnosci tych nale2noici wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wi42qce9o porozumienia w sprawie splat tych nale2no6ci.
T.Oiwiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem Srodka zapobiegawczego zakazu
ubiegania sie o zam6wienia publiczne.

8. oiwiadczenie Wykonawcy o niezleganiu z oplacaniem podatk6w i opfat lokalnych, o

kt6rych mowaw ustawie z dnia l2 stycznia I 991 r. o podatkach ioplatach lokalnych ( Dz.U. z 2016r.
poz. 7l6).

Procedury odwolawcze

Organ odpowiedzialny za procedury odwo'lawcze
Kra.jowa lzba Odwolawcza
ul. Postepu l7a
Warszawa
02 -676
Polska

Adres internetowy:www.uzp.9ov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Skladanie odwola6
Dokladne informacje na temat termin6w skladania odwola6:
Odwolanie wnosi sie w terminiel0 dni od dnia przeslania informacji o czynno3ci zamawiajEcego
stanowiacej podstawe jego wniesienia je2eli zostala przeslana w spos6b okreilony w art. I 80 ust. 5,

zdanie drugie ustawy Prawo zam6wieh publicznych, lub w terminie I 5 dnije2eli zostala przeslana w
innv spos6b.
2. Odwolanie wobec trelci ogJoszenia o zam6wieniu lub SIWZ wnosi sie w terminje l0 dni od daty
publikacji oglo5zenia w DUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiajacego.
3. Odwolanie wobec czynnoici innych ni2 w pkt. I i 2 wnosi sie w terminie l0 dni, od dnia, w kt6rym
powzieto lub przy zachowaniu nale2ytej starannoici m02na bylo powzia( wiadomoaa o okolicznoiciach
5tanowiacych podstawe jego wniesienia.
4. Jeieli Zamawiajacy mimo takiego obowi4zku nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejsze.j, odwolanie wnosi sie nie p62niej ni2 w terminie 30 dni od dnia publikacji w DUUE

ogloszenia o udzieleniu zam6wienia i 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, je2eli zamawiaj4cy nie
opublikowal w DUUE ogloszenia o udzieleniu zam6wienia.

2r6dto, gdzie morna uzyskai informacje na temat sk+adania odwolai
Urzqd zam6wiei Publicznych Departament Odwolai
ul. Postepu l7a

02-676
Polska

Adres internetowyiwww.uzp.gov.pl

Data wyslania nini€jszego ogloszenia:
22 t09 t2017

vt.4.2)

vr.4.3)

vt.4.4)

vt.5)
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