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Ogloszenie nr 517093-N-2020 z dnia 2020-02-28 r.

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Dostawa lek6w w ramach program6w lekorrych - uzupelnienie II
OGI,OSZENIE O ZAM6WIENIU - Dostawv

Zamieszczatie ogloszenia: Zamieszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mogq ubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalnoSd, lub dzialalno5d ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re b9d4

realizowaly zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg os6b bgdqcych czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy poda6 minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b naleZ4cych do jednej lub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w art.22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, os6b zatrudnionych

przez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajqcy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, ktr5remu zamawiajqcy powierzyUpowierryli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierzyUpowierzyli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiajqcych
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Nie

Jezeli tak, naleZy wymienii zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj1 postgpowanie oraz

podai adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z

danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsprilnie z zamawiaj4cymi z innych paf stw

czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W prrypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych paistw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wieri

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zesp6l Opieki Zdrowotnej, kaj owy numer identyfikacyjny

00030441500000, ul. ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, pafstwo

Polska, tel. +48338723111, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +480338723111.

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod kt6rym mo2na uzyskai dostgp do narzgdzi l rrz4dzeh lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO : Inny (proszg okreSlii) :

Samodzielny Publiczny Zaka\d Opieki zdrowotnej

I.3) WSP6LNE UDZIELANIE ZAMoWIENIA (jeieti dog,czy)t

Podzial obowi4zk6w miqdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z

zamawiajqcymi z innych pafstw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest

odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i wjakim zakresie za przeprowadzenie

postgpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiaj4cy, czy zam6wienie bgdzie uLdzielane przez

ka2dego z zamawiaj4cych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na

rzecz pozostaly ch zamawiajqcych):

r.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postgpowania moina uzyskad

pod adresem (URL)
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Nie

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

Tak

wwwzozsuchabeskidzka.pl

Dostqp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moina uzyskad

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleiy przesylad:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

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

w inny spos6b:

Tak

Inny spos6b:

pisemnie

Adres:

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

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzgdziitrz1dzefi lub format6w

plikriw, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzEdzi moZna uzyskai pod
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adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.l) Nazwa nadana zam6wienit przez zamawiajqcego: Dostawa [ek6w w ramach program6w

lekowych - uzupetrnienie II

Numer referency jny z ZOZ.Y.010 lDZP I 17 /20

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Dostawy

II.3) Informacja o moiliwoSci skladania ofert czgSciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgdci:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moina skladad w

odniesieniu do:

wszystkich czgSci

Zamrwiaj4cy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czgSci lub grup

czgSci:

Maksymalna liczba czg5ci zam6wienia, na kt6re moie zosta6 udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zamtiwienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostau uslug lub

robdt budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagari ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w ramach program6w lekowych-

uzupelnienie II. Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zalqcznlk nr 1a(Pakiety 1-13)

do SIWZ.
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II.5) Gl6wny kod CPV: 33600000-4

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Calkowita warto66 zam6wienia (jeieli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici

zam6wienia):

Wartosd bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umdw ramowych lub dynamicznego systemu zakup|w - szocunkowa calkowita

malaymalna wartoit w calym okresie obowiq4utania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakupdw)

ll.7) Czy przewiduje sig udzielenie zam6wiert, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

OkeSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakesu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone

zam6wienia, o kt6rych mowa w arl.67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

IL8) Okres, w kt6rym realizowatre bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zrwatta

umowa ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: /abdniach:

lub

data rozpoczgciaz lub zakoitczenia: 2021 -02-28

IL9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM

EKONOMICZ FINANSOWYM T TECHNICZNYM

[I.1) WARUNKI UDZIAI,U W POST4POWANIU

III.l.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalnoSci

zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w

OkeSlenie warunk6w: o udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig wykonawcy, kt6rzy s4

uprawnieni do sprzeda2y produkt6w leczniczych Zamawiaj?cemu, zgodnie z ustaw4 z dnia 6
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wze5nia 2001 roku prawo famaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r.Nr 45 poz.271 z

p62niej szymi zmianami).

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkreSlenie warunk6w: Zamaw\a14cy nie okre6lil warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoS6 techniczna lub zawodowa

Okre5lenie warunk6w: Zamawiaj1cy nie okeSlil 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 czynno3ci przy realizacji

zam6wienia wraz z informacj4 o kwaiifikacjach zawodowych lub do3wiadczeniu tych os6b:

Informacje dodatkowe:

III,2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2,1) Podstany wykluczenia okreSlone w art. 24 ust. I ustawy Pzp

lll.2.2) Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Nie Zamawiaj4cy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

IrL3) WYKAZ OsWr.{nCZBil{ SKTADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W CELU

WST4PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARUNKI UDZtAt U W POST4POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERJA

SELEKCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

rrr.4) wyKAZ oswrADczrf LUB DOKUMENT6W, SKLADANYCH PRZEZ
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WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Zalqcznik nr 2

IIIL5) WYKAZ OSWIADCZEil{ LUB DOKUMENToW SKT,ADANYCH PF(ZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANIU NAWEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

m.5.1) W ZAKRESIE SPELNTANIA WARUNK6W UDZTALU W pOSTQpOWANIU:

Zalqcznik nr 2aDokumenty potwierdzaj4ce posiadanie uprawnienia do sprzedaZy produkt6w

leczniczych Zamawiaj4cemu: . Podmioty okreSlone w art. 72 ustawy Prawo larmaceutyczne

(hurtownie, sklady konsygnacyjne i sklady celne) - Kopia waznego aktu administracyjnego

(koncesji, zezwolenia) wydanego przez Gl6wnego Inspektora Farmaceutycznego (GIF, MZ)

uprawniaj4cego do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, skladu konsygnacyjnego, skladu

celnego lub kopia r6wnowa2nego dokumentu wydanego przez wlaSciwe organy paristw

czlonkowskich UE, a w przypadku skladania oferty na leki psychotropowe i 6rodki odurzajqce

- odpowiednio wymagane zezwolenie. . Podmioty okreSlone w art, 24 art. 1 ustawy Prawo

farmaceutyczne (podmioty odpowiedzialne) - Kopia wa2nego pozwolenia na dopuszczenie do

obrotu produktu leczniczego wydanego przez Prezesa Urzgdu Rejestracji Produkt6w

Leczniczych, Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych, Radg Unii Europejskiej albo

Komisjg Europejsk4 na wniosek podmiotu odpowiedzialnego. . Podmioty okreSlone w art.42

ustawy Prawo farmaceuffczne (wytw6rcy) - Kopia waZnego pozwolenia na dopuszczenie do

obrotu produktu leczruczego wydanego przezPrezesaUrzgdu Rejestracji Produkt6w

Leczniczych, Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biobojczych, Radg Unii Europejskiej albo

KomisjE Europejsk4 na wniosek podmiotu odpowiedzialnego zawieraj4cego w wykazie

wytw6rc6w, u kt6rych nastgpuje zwolnienie serii, nazwg i adres Wykonawcy.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI6W SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OsWrADCZril{ LUB DOKUMENToW SKLADANYCH PP(ZF,Z

WYKONAWC4 W POST4POWANIU NAWEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 2

USTAWY PZP

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

Do oferty mleiry dol4czy( nastEpuj4ce dokumenty: 1 . Wypelniony i podpisany przez osoby
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upowaznione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru

stanowi4cego zal4cznikff 1 do specyfikacji. 2. Wypelniony i podpisany przez osoby

upowa'Znione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy, sporz4dzony wedlug wzoru

stanowi4cego zalqcztik rfi 1a do specyfikacji. 3. OSwiadczenia wymienione w punkcie 5.1

specyfikacji ( zal4cznik nr 2 i 2a do SIWZ). 4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania

wykonawcy w postgpowaniu albo do reprezentowania wykona\lcy w postgpowaniu i zawarcia

umowy, je2eli osoba reprezentuj4ca wykonawcg w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nie

jest wskazana j ako upowaZniona dojego reprezentacji we wla3ciwym rejestrze lub ewidencji

dzialalno6ci gospodarczej. 5. O6wiadczenie RODO- zal4cznik nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

rv.1) oPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: Przelarg nieograniczony

lY.l.2) Zamawiajqcy i4da wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamriwienia:

Nie

Nale2y podai informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sig zlo2enia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do

ofert katalog6w elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert

katalog6w elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sig zloienia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zloZenie oferty wariantowej
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Nie

Zloienie oferty wariantowej doptszcza siE tylko zjednoczesnym zloZeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.l,6) Przewidywana liczba wykonawc6w, ktdrzy zostanq zaproszeni do udzialu w

postgpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.l.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakuprlw:

Umowa ramowa bgdzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce

dynamicznego systemu zakupor.r :

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicmego systemu zakup6w dopuszcza sig zloZenie ofert w

formie katalog6w elektronicznych:

Przewiduje siE pobranie ze zloionychkatalog6w elektronicznych informacj i potrzebnych do

sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:
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IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nale2y podai adres stony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Nale2y wskazad elementy, kt6rych warto6ci bgdq przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

NaleZy poda6, kt6re informacje zostane udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotycz4ce przebiegu aukcj i elektronicznej:

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcj i elektronicznej i jakie bgd4 warunki, na

jakich wykonawcy bgd4 mogli licytowai (minimalne wysokoSci post4pief):

Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwi4zah i specyfikacji

technicznych w zakresie pol4czeri:

Wymagania dotycz4ce rejestracj i i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zio2yli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Warunki zamknigcia aukcj i elektronicznej:

IV.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 100,00

l0 224

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art,24at ust. I usta$y Pzp (przetarg
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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 jesl zaslrzezenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez

przeprowadzenia negocj acj i

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

Nalezy podad informacje na temat etap6w negocjacji (w fm liczbg etap6w):

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagari zamawiaj4cego lub inlormacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiqzania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jeZeli zamawiaj4cy przewiduje

nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podziai dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby tozwiEzai:

Nalezy podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:
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Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4

odpowiadad wszystkie oferty:
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Podzial negocjacji na etapy w celu ogtaniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczte vzqdzef, informatycznych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre6lenie minimalnych wysokodci

post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy rue zlozyli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zamkniEcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do treSci zawieranej umowy w

sprawie zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania dotycz4ce zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy

Informac je dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tre6ci oferty, na

podstawie ktrirej dokonano ryboru rykonawcy: Tak

NaleZy wskazai zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
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1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moZe byi dokonana przez strony w formie pisemnej w

drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaZnos ci.2. zmiany postanowieri niniejszej

umowy, s4 dopuszczalne wyl4cznie w przypadku, gdy: a) nast4pilo obnizenie ceny jednostkowej

asortymentu, b) zmiany stawki podatku VAf - zwi4zanej z przedmiotem umowy - w tym

przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna, w

przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki nastgpuje z

dniem wejScia w 2ycie aktu prawnego zmieniaj4cego stawkg, a w przypadku zmiany stawek

celnych wyst4pienie o zmianq wymaga udokumentowanej formy pisemnej i zgody

Zamawiaj4cego. c) nast4pila zmiana ceny zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie

wykazu refundowanych lek6w: - poprzez zmniejszenie ceny leku; cenajednostkowa ulegnie

obniZeniu z dniem wejScia w Zycie obwieszczenia zmniejszaj4cego ceng. - poprzez zwigkszenie

ceny leku, wyi4cznie po wyraZeniu pisemnej akceptacj i Zamawiaj4cego w tym zakresie; cena

jednostkowa ulegnie podwyZszeniu z dniem podpisania aneksu zmieniaj4cego umowg.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy)

Srodki sluiqce ochronie informacji o charakterze poufnym

Jgzyk lub jEzyki, wjakich mogq byi sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

IV.6,3) Termin zwiqzania ofertq: do: okes w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

ofert)

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

nieprryznania Srodk6w, kt6re mialy byd przeznaczone na sfinansowanie calo5ci lub czg5ci

13 224

IV,6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data: 2020-03-09, godzina: 10:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglEdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazai powody:
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zam6wienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAI,ITCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

CzgSd nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1

1) Kr6tki opis przedmiotu zamriwienia (wielkait, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub olcreilenie zapotrzebowania i wymagait) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okre6lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w ramach programu rak prostaty-

Enzalutamidum kaps 40 mg x I 12- op 8

2) Wsp6lny Slownik Zam6wief (CPVJ: 33600000-4,

3) WartoSd czgSci zam6wienia(eieli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Wartoi6 bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoriczenia : 2021 -02-28

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Zrnczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgSd nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi6, zalcres, rodzaj i iloi6 dostaw, uslug lub rob6t
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budowlanych lub okreilenie zapotrzeboy)ania i wynagari) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w ramach programu rak prostaty-

Abirateroni acetas 500 mg 60 tabl op.2

2) Wsp6lny Slownik Zam6wien(CPV): 33600000-4,

3) Warto56 czeSci zam6wienia(ieieli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci zam6wienia):

Warto5i bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin rykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoriczeni a: 2021-02-28

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Ztaczenie

Cena 100,00

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

CzgSd nr: 3 Nazwa: Pakiet ff 3

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

budowlanych lub olweilenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w ramach program6w lekowych rak jelita

grubego- Aflibercept 25 mglml4 ml op.60 Aflibercept 25 mg/ml 8 ml op. 5

2) Wsp6lny Slownik Zam6wie6(CPVJ: 33600000-4,

3) Warto5d czg5ci zam6wienia(ie2eli zamawiaj4cy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):

WartoSd bez VAI:

15 224 2020-02-28 , 080'7



Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

dala zakoi,czenia: 202 1 - 02 -28

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgSd nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i ilolt dostaw, uslug lub robdt

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w ramach program6w lekowych rak jelita

grubego-Bevacizumabum 25 mglml l6 ml op.10 Bevacizumabum 25 mglml4 ml op. 20

2) Wsp6lny Slownik Zam6wie[(CPV): 33600000-4,

3) WartoSd czgSci zam6wienia(eieli zamawiajqcy podaje informacje o warto3ci zam6wienia):

WartoSd bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wTkonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczEcia:

data zakoiczenia: 202 1 - 02 -28

5) Kryteria oceny ofert:
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Krvterium Znaczenie

Cena

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg56 nr: 5 Nazwa: Pakiet ff 5

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

budowlanych lub okrellenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w ramach program6w lekowych- rak jelita

grubego Cetuximabum 5mg/ml 100 ml op.4 Cetuximabum 5mgiml 20 ml op.24

2) Wsp6lny Slownik Zam6wien(CPV): 33600000-4,

3) Warto5d cz95ci zam6wienia(ie2eli zamawiajqcy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):

WartoSi bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczEcia:

data zakorlczeni a: 2021 -02-28

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg5d nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i ilolt dostaw, uslug lub robdt
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budowlanych lub okreilenie zapotrzebowanio i wymagar'l a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okre6lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugQ lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w ramach program6w lekowych- rak jelita

grubego Panitumumabum 20 mg/ml 20 ml op.10 Panitumumabum 20 mg/m1 5 ml op.24

2) Wsp6lny Slownik Zam6wie[(CPV): 33600000-4,

3) Warto6d czgSci zam6wienia(feieli zamawiaj4cy podaje informacje o warto6ci zam6wienia):

Warto3i bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okes w miesi4cach:

okres w dniach:

dala rozpoczgcia'.

data zakohc zenia: 202 l - 02 -28

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

C2956 nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7

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

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreilenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w ramach program6w lekowych- rak

prostaty Abirateroni acetas 500 mg 60 tabl op.2

2) Wsp6lny Slownik Zamtiwief(CPV): 33600000-4,

3) Warto5d czgSci zamriwienia(eieli zamawiaj4cy podaje informacje o warto6ci zam6wienia):

Warto6i bez VAI:
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Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

dala rozpoczgcia:

data zakohczenia: 2021 -02-28

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

CzgSd nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8

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

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w ramach program6w lekowych- rak

prostaty Enzalutamidum kaps 40 mg x I 12 op.8

2) Wsp6lny Slownik Zamr6wie[(CPV): 33600000-4,

3) WartoSd czgSci zam6wienia(ieieli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Warto5i bez VAI:

Waluta:

4) Czas trvania lub termin wTkonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

dala rozpoczgcia:

data zakoriczeni a: 2021 -02-28

5) Kryteria oceny ofert:
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Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

Czg56 nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9

l) Krdtki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi6, zakres, rodzaj i iloi6 dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagari) a w prrypadku partnerstwa

innowacyjnego -okre6lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt' uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w ramach program6w lekowych- leki w

stwardnieniu rozsianym Fingolimodum 0,5 mg 28 kaps 3

2) Wsp6lny Slownik Zam6wief(CPV): 33600000-4,

3) Warto6d czgSci zam6wienia(ieieli zamawiaj4cy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):

Wartodi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcta:

data zakoriczenia : 2021 -02-28

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Ztaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg5d nr: 10 Nazwa: Pakiet nr 10

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloli dostaw, uslug lub rob6t
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budowlanych lub okreSlenie zapotrzebowanio i wymagafi) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg tub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w ramach program6w lekowych- leki w

stwardnieniu rozsianym Natalizumabum konc. 300 mg 3

2) Wsp6lny Slownik Zam6wieri(CPV): 33600000-4,

3) wartosd czgSci zam6wienia(ie2eli zamawiaj4cy podaje informacje o wartosci zam6wienia):

Wartosd bez VAT:

Waluta:

4) Czas trvania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoriczeni a: 2021-02-28

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg3d nr: 1 1 Nazwa: Pakiet nr 11

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

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w ramach program6w lekowych- leki w

stwardnieniu rozsianym Cladribinum l0 mg I tabl. op.4

2) Wsprilny Slownik Zam6wieri(CPV): 33600000-4,

3) Warto5d czQSci zam6wienia(ie2eli zamawiaj4cy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):

Wartosd bez VAI:
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Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rczpoczgcia:

data zakoriczenia : 2021 -02-28

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczerie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgS6 nr: 12 Nazwa: Pakiet nr 12

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

budowlanych lub olcreSlenie zapotrzebowania i wymagay't) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w ramach program6w lekowych - leki w

stwardnieniu rozsianym Ocrelizumabum 30 mg/ml 10 ml fiol op.2

2) Wsp6lny Slownik Zam6wiefi(CPV): 33600000-4,

3) Warto6d czgSci zam6wieniafieieli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

WartoSi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoiczenia: 202 1 - 02 -28

5) Kryteria oceny ofert:
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Kryterium Ztaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg6d nr: 13 Nazwa: Pakiet nr 13

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

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagait) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w ramach program6w lekowych- Leki w

leczeniu przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych- Immunoglobulin Human 50

g/l 100 ml op.100 Immunoglobulin Human 50 g/l 50 ml fl. op.100

2) Wsp6lny Slownik Zam6wierfi(CPV): 33600000-4,

3) Warto5d cz96ci zam6wieniafieZeli zamawiaj4cy podaje informacje o warto6ci zam6wienia):

Wartoii bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczEcia:

dala zakori,czeria: 202 1 -02 -28

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:
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