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Ogloszenie nr 655097-N-2018 z dnia 2018- I l-29 r

Zesp6l Opieki Zdrolvotnej: Dostawg lek6w w ramach programdw leko'rtrych - uzupelnienie I

OGLOSZENIE O ZAM6WIENIU . Dostawv

Zamieszczanie ogloszeniai Zarnieszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zamdwienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze 6rodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nale2y podai minimalny procentoyy wskaznik zatrudnienia os6b nalezqcych do jednej lub wigcej kategorii, o kt6rych mowa

w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, os6b zatrudnionych przezzaklady pracy chronionej lub rykonawc6w albo

ichjednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowartie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

Postqpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiajqcy powierzyUpowierzyli przeprowadzenie postqpowania

Nie

Informacje Ila temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierzyVpowierzyli prowadzenie postgpowania:

Postepowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiaj4cych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymienii zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzajQ postgpowanie oraz podad adresy ich siedzib,

krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do konlakt6w wraz z danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postepowania wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych paistw czlonkowskich Unii

Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wiei publicznych:

Informacje dodatkowe;

I. l) NAZWA I ADRES: Zesp6l Opieki Zdrowotnej, krajorl numer identyfikacyjny 000304415, ul. ul. Szpltalra 22,

34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, paristwo Polska, tel. +48338723111, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks
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Nazwa projektu lub programu

O zam6wierie mog4 ubiega6 si9 wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych dzialalno56, lub

dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bQd4 rerlizowaly zam6wienie, obejmuje spolecznq i

zarvodow4 integracjq os6b bgdqcych czlonkami grup spolecznie mrrginslizowanycb

Nie
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+480338723111.

Adres strony intemetowej (URL): www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym moina uzyskai dostQp do nar4dzi i wz4dzeri lub format6w plik6w, kt6re nie s4

o96lnie dost9pne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny (proszg okredli6):

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

I.3) WSP6LNE UDZIELANIE ZAMO\\,IEN[A (jei?ti dotrcz!)l

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postQpowania, w tym w

przypadku wsp6lnego przeprowadzania postQpowania z zamawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii

Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za

przeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiaj4cy, czy zam6wienie bgdzie udzielane puezk Aego z

zamawiajqcych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na 'zeczpozostalych zarnawiaj4cych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezposredni dostQp do dokument6w z postQpowania mo2na uzyskad pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na ktdrej zamieszczona bQdzie specyfikacja istotnych warunkdw zam6wienia

Tak

mvw.zozsuchabeskidzka.pl

Dostgp do dokument6w z postQpowania jest ograniczony - wiqcej informacji moina uzyskai pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nale2y przesyla6:

Elektronicznie

Nie

adres

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny spos6b:

Tak

lnny spos6b:

Pisemnie

Adres:

Zesp6l Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzqdzeri lub format6w plik6w, kt6re nie s4 ogdlnie
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Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postQpoweniu w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:
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dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpo5redni i bezplatny dostQp do tych narz&dzi rr,oina uzyskai pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMI OTZAM6WIENIA

II.l) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiaj4cego: Dostawg lek6w w ramach program6w lekowych - uzupelnienie

I

Numer referencyjny I ZOZ.Y.0I1/DZP l'18/ 18

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamdwienia; Dostawy

II.3) lnformacja o moiliwoSci skladania ofert czgsciowych

Zam6wienie podzielone jest na czq3ci:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu mo2na sklada6 w odniesieniu do:

wszystkich czESci

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia lqcznie nsstepujqcych czQSci lub grup czg6ci:

Maksymalna liczba czQsci zam6wienia, na kt6re moze zosta6 udzielole zam6wienie jednemu wykonawcy:

IL4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoii, zalves, rodzaj i iloit dosta\,, uslug lub robdt budowlanych lub

olveilenie zapolrzebowania i wynagafi ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreSlenie zapotnebowania na

innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: Przedmiotem zam6wieniajest dostawa lek6w w ramach

program6w lekouych- uzupelnienie l. Szczeg6lowy opis pEedmiotu zam6wienia zawiera zalqcanik nr la do SIWZ.

ll,5) Gl6wny kod CPV: 33632000-9

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Calkowita wartoid zam6wienia (je2eli zanawiajqcy poddje informacje owqrtoici zqudwienia)

Wartos6 bez VAT:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dlnamicznego systemu zakupdw - szqcunkowa calkowila maksymalnqwarloit w

calrn olcesie obowiqzywania umowy ramowej lub dlmamicznego systemu zakup6w)

II.7) Czy przewiduj€ sie udzielenie zam6wieri, o kt6rych mowa w art.67 ust, I pkt6i7lubwart. 134 ust. 6 pkt 3

3zll 20t8-11-29, I :31
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II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHABAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAI-U W POST4POWANIU

III.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalnoSci zawodowej, o ile *anika to z

odrgbnych przepis6w

Okreilenie warunk6w: o udzielenie zam6wienia mog4 ubiegad siE wykonawcy, kt6rzy sq uprawnieni do sprzeda\

produkt6w leczniczych Zamawiajqcemu, zgodnie z ustaw4 z dnia 6 wrzeinia 2001 roku prawo farmaceutyczne (tekst

jednolity: Dz. U.2008 r. Nr45 poz.27l zp6iniejszymi zmianami).

Informacje dodatkowe

IlI.l.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okredlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okre5lil warunku w tym zakresie.

lnformacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoSd techniczna lub zawodowa

Okre6lenie warunk6w: ZamawiajEcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynno6ci przy realizacji zam6wienia wraz z informacj4 o

kwalifikacjach zawodowych lub do6wiadczeniu tych os6b:

Infomacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

lII.2.l) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust, 1 ustawy Pzp

lll.2.2) Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. S ustawy pzp Nie

Zamawiaj4cy przewiduje nastEpujqce fakultatywne podstawy urykluczenia:

4z11

nl3) wyKAz oswrADczEN sKr,ADANycH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WST4PNEGO

2018-ll-29, l2:31

ustary Pzp: Nie

Okre3lenie przedmiotu, wielko(ci lub zakresu oraz warunk6w najakich zostanE udzielone zam6wienia, o kt6rych mowa w

art.67 ust. I pkt 6 lub w art. 134 ust.6 pkt 3 ustaBy Pzp:

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta umowa ramowa lub okres,

na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesiqcach: /16dniach:

lub

data rozpoczgcia: lub zakoficzeniaz 2020-02-28
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POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEI-NIA WARUNKI UDZIAI,U W

POSTDPOWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA SELEKCJI

Oiwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnisniu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak

Oswiedczenie o spelnianiu krlteri6w selekcji

Nie

IrI.4) WYKAZ OSWTADCZETi LUB DOKUMENToW , SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W

POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O

KT6RYCH MOWA w ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PzP:

O6wiadczenie zal4cznik nr 2a

III.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W

POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O

KT6RYCH MOWA w ART. 25 UsT. 1 PKT I UsTAwY PzP

In,5.1) W ZAKRESIE SPEI-NIANIA WARUNKdW UDZIAI,U W POST4POWANIU:

O5wiadczenie zal4cznik nr 2 Dokumenty potwierdzaj4ce posiadanie uprawnienia do sprzedazy produkt6w leca:,iczych

Zamawiaj4cemu: . Podmioty okredlone w art. 72 ustawy Prawo farmaceutyczne (hurtownie, sklady konsygnacyjne i

sklady celne) - Kopia wainego aktu administracyjnego (koncesji, zezwolenia) wydanego przez Gl6wnego Inspektora

Farmaaeutycznego (GIF, MZ) uprawniajqcego do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, skladu konsygnacyjnego,

skladu celnego lub kopia r6wnowaZnego dokumentu wydanego przez wla$ciwe organy parlstw czlonkowskich UE, a w

prrypadku skladania oferty na leki psychotropowe i (rodki odurzajece - odpowiednio *ymagane zezwolenie. . Podmioty

okredlone w art.24 art. I usta\ y Prawo farmaceutyczne (podmioty odpowiedzialne) - Kopia wa2nego pozwolenia na

dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lrydanego przez Prezesa Urzldu Rejeslracji Produkt6w Leczniczych,

Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych, Radg Unii Europejskiej albo Komisjg Europejsk4 na wniosek

podmiotu odpowiedzialnego. . Podmioty okreSlone w art. 42 ustawy Prawo farmaceutyczne (wytw6rcy) - Kopia

waznego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczliczego uydanego przez Prezesa UrzQdu Rejestracji

Produkt6w Lecaiczych, Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych, Radq Unii Europejskiej albo KomisjE

Europejskq na wniosek podmiotu odpowiedzialnego zawierajqcego w wykazie wytw6rc6w, u kt6rych nastQpuje

zwolnienie serii, nazwg i adres Wykonawcy.

III,5.2) W ZAKRESIE KRYTERI6W SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W

POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O

KT6RYCH MOWA w ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE w pkt Ilt.3) - III.6)

Do oferty nale2y dolqczyi nastgpuj4ce dokumenty: l. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaznione do

reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru stanowi4cego zal4cznik nr I do specyfikacji.

2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaznione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenorry, sporz4dzony

wedlug wzoru stanowi4cego zal4cznik nr 1a do specyfikacji. 3. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w

postgpowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba reprazentujqca

wykonawcg w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest wskazanajako upowazniona do jego reprezentacji we

wlaSciwym rejestrze lub ewidencji dzialalnoici gospodarczej. 4. O5wiadczenie RODO- zal4cznik nr 4 do SIWZ.

5zll 2018-lL-29,I :31



SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPrS

IV.1.l) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

IV.l.2) Zamawiaj4cy iqda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.l.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Nalery podai informacje na temat udzielania zaliczek:.

IV.l.4) Wymaga sie zloienia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert katalog6w

elektronicznych:

Nie

Doprtszcza sig zlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do ofert katalog6w elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV,1.5.) Wymaga siQ zloienis oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej

Nie

ZloZenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym zlozeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostan4 zaproszeni do udzialu w postepowaniu

(przetarg ogruniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkarencyjry), partnershro innowacl,jne)

Liczba rykonawc6w

Przewidywana minimalna Iiczba wykonawc6w

Maksymalna I iczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

1V.1.7) Informacje na temat umo\fly ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w;

Umowa ramowa bEdzie zawarta.

Czy przewiduje siE ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowei

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej:

6zll

Informacje dodatkowe:

2018-ll-29, l2t3l
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Adres strony internetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotyczgce dynamicznego systemu

zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlozenie ofert w formie katalog6w

elektronicznych:

Przewiduje siq pobranie ze zlozonych katalog6w elektronioznych informacji potrzebnych do sporzEdzenia ofe w
ramach umory ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

|V.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przet(trg nieograniczony, przetqrg ogrqniczoq), negocjacje z

ogloszeniem)Nie

Nale2y podad adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Nale2y wskaza6 elementy, kt6rych wartoSci bgdq przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikajqce z opisu przedmiotu zam6wienia:

Nale2y poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej orazjaki bgdzie termin

ich udostgpnienia:

Informacje dotyczqce przebiegu aukcji elektroniczrej:

Jaki jest przewidziany spos6b postQpowania w toku aukcji elektroniczrej i jakie b9d4 warunki, najakich wykonawcy bgd4

mogli Iicytowai (minimalne wysokoSci post4piefi):

Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiqzai i specyfikacji technicznych ry zakresie

pol4czef:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicaej:

Informacje o Iiczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas tru,ania;

Czy lvykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych postqpiei, zostanq zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamkniqcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Zraczenie

7 zll 2018-t l-29. I :31

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art.24aa ust. I ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelniai wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez przeprowadzenia

negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podai informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiEzania

stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jezeli zanawiaj4cy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postQpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwi4zai

Nalei podai informacje na temat etap6w dialogu:

lnformacje dodatkowe

IV,3,3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4 odpowiadai wszystkie oferty

Podzia'l negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri6w

oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji elektronicznej;

8zl1 2018-ll-29, l2:31

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis pofzeb i wymagari zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
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Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektroniaznej, w tym wymagania techniczne

urzqdzef informatyczrych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre3lenie minimalnych wysoko6ci postqpiei:

lnformacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, lrt6rzy nie zloZyli nouych post4piei, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektroniczrrej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanq wprowadzone do tre6ci zawieranej umowy w sprawie zam6wienia

publicznego, albo o96lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania dotyczqce zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

rv.5) ZMTANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowief, zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej

dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazai zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian;

l. Zmiana postanowief niniejszej umowy mo2rc byi dokonana przez strony w formie pisemnej w drodze aneksu do

niniejszej umouy, pod rygorem niewainoici. 2. Zmiany postanowiei niniejszej umowy, s4 dopuszczalne wyl?cznie w

prrypadku, gdy: a) nast4pilo obni2enie ceny jednostkowej asortymentu, b) zmiany stawki podatku VAI - zwiqzanej z

przedmiotem umowy - w tym przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAI i cena brutto, cena netto pozostanie

niezmienna, w przypadku zmiany stawki podatku VAI w ramach niniejszej umowy zmiana stawki nastgpuje z dniem

wejScia w zycie aktu prawnego zmieniajqcego stawkg, a w przypadku zlniany stawek celnych wyst4pienie o zmiang

wymaga udokumentowanej formy pisemnej i zgody Zanawiajqcego. c) nast4pila zmiana ceny zgodnie z Obwieszczeniem

Ministra Zdrowia w sprawie uykazu refundowanych lek6w: - poprzez zmniejszenie ceny leku; cenajednostkowa ulegnie

obni2eniu z dniem wejScia w zycie obwieszczsnia zmniejszajEcego cenq. - poprzez zwiqkszenie ceny leku. uylqcznie po

wyraZeniu pisemnej akceptacji Zamawiaj4cego w tym zakresie; cenajednostkowa ulegnie podvry2szeniu z dniem

podpisania aneksu zmieniajqcego umowg.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6b udostepniania informacji o charakterze poufnym (jeieli dotyczf

Srodki slu2qce ochronie informacji o chsrakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:

Data: 2018-12-14, godzina: 10:00,
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Sh6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na pilnq potrzebg udzielenia zam6wienia (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazad powody:

Jgryk lub jgzyki, w jakich mog4 by6 sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu

IV.6.3) Termin zwiqzania ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku nieprzyznania Srodk6w

pochodz4cych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez

paistwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt6re mialy byd p rzeznaczor,e ta
sfinansowanie calo6ci lub czgsci zam6wienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje siq uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeieli Srodki sluZqce sfinansowaniu

zam6wief na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re zamawiaj4cy zamierzal przeznaczyd na sfinansowanie

caloSci lub czgsci zam6wienia, nie zostaly mu prryznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatko\rye:

ZAN,AC I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZEScrowycu

Czgsd nr: I Nazwa: Pakiet nr I

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t budowlanych lub okreilenie

zapotrzebowania i wwagafi) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt' uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wieniajest dostawa lek6w okreilonych w pakiecie nr

l-Golimumabum 50 mg/0,5 ml wstrzkiwacz x 2 op.l50

2) Wsp6lny Slownik Zam6wieri(CPV); 33632000-9,

3) Warto6d czg5ci zam6wienia(ieieli zamawiaj4cy podaje informacje o warto6ci zam6wienia):

Wartosi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpocz4cia'.

data zakoiczenia: 2020-02-28

S) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

Cena 100,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:

C2956 nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zafues, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub robbt budowlanych lub okreilenie

zapolrzebowania i wymagafi) a w pnypadku partnerstwa innowacyjnego -okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, uslugg lub roboty budowlanerPrzedmiotem zam6wieniajest dostawa lek6w okreslonych w pakiecie nr 2-

Sekukinumabum ampulostrzykawka./wstrzykiwacz I 50 mg/ml op.40

2) Wsp6lny Slownik Zam6wie6(CPV): 33632000-9,

3) WartoSd czgsci zamdwienia(ieZeli zamawiaj4cy podaje informacje o wartosci zam6wienia):

Wartos6 bez vAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin *ykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia'.

data zakoiczenia: 2020 -02-28

5) Kryteria oceny ofert:

Kn'terium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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