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Ogtoszenie nr 528801-N-2020 z dnia 2020-04-03 r.

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Dostawa lektiw i innych produkt6w do Apteki Szpitalnej - uzupelnienie III
OGI,OSZENIE O ZAMoWIENIU. Dostawv

Zamieszczanie o gloszenia : Zamieszczatie obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotycry projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

0 zam6wienie mog4 ubiegad sig wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalno5d, Iub dzialalnofd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4 realizowaly

zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg osr5b bgd4cych czlonkami grup spolecznie

marginalizowanych

Nie

Nale2y poda6 minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b nale2Ecych do jednej lub wigcej kategorii,

o kt6rych mowa w art.22 tst.2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni2 30%, os6b zatrudnionych przez zaklady pracy

chronionej lub wykonawc6w albo ichjednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJAEY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj qcy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyVpowierzyli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierzyUpowierzyli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiajqcych

Nie

Je2eli tak, nale2y wymieni6 zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz poda6
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adresy ich siedzib, kajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z danymi do

kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych pafstw czlonkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paistw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wier[ publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zesp6t Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 00030441500000,

ul. u1. Szpitalna 22 ,34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, pafstwo Polska, tel. +48338723111, e-

mail zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +480338723 1 1 1.

Adres strony intemetowej (URL):

Adres profiiu naby'wcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym mo2na uzyska6 dostgp do narzEdzi i wzqdzefi lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne www.zozsuchabeskidzka.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny (proszg okre6li6):

Samodzielny Publiczny Zakald Opieki zdrowotnej

I.3) WSP6LNE UDZIELANTE ZAM6WIENTA (jeieti dotycz;y)z

Podzial obowiqzk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania,

w tlrrr w przlpadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zamawiaj1cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postgpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali

zamawiajqcy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przez kaLdego z zamawiaj4cych indy.widualnie, czy

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i ro rzecz pozostalych zamawiaj4cych):

r.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postgpowania moina uzyska6 pod

adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

Tak

www.zozsuchabeskidzka.pl
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Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moZna uzyskad pod

adresem

Nie

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

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiaj4cego: Dostawa lek6w i innych produkt6w do Apteki

Szpitalnej - uzupelnienie III
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzgdzi i arz4dzei lub format6w plik6w, kt6re

nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpo6redni i bezplatny dostgp do lych narzgdzi mo2na uzyskai pod adresem:

(URL)
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Numer referencyjny : ZOZ.Y.0l0 IDZP I 24 120

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Dostawy

II.3) Informacja o mo2liwo5ci skladania ofert czg6ciowych

Zam6wiefie podzielone jest na czg6ci:

Tak

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

wszystkich czgSci

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czg5ci lub grup czg6ci:

Maksymalna liczba czgSci zamriwienia, na kt6re mo2e zosta6 udzielone zam6wienie iednemu

wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoii, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagai ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- okreflenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: Przedmiotem

zam6wienia jest dostawa lek6w dla Apteki Szpitalnej Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zalqczniknr 1a (Pakiety 1-3) do SIWZ.

II.5) Gl6wny kod CPV: 33600000-1

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Calkowita warto66 zam6wienia (je2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici zam6wienia)'.

WartoS6 bez VAT:

Waluta:
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ll,7) czy przewiduje sig udzielenie zam6wieri, o kt6rych mowa w art,67 ust. lpkt6iTlubwart.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

OkreSlenie przedmiotu, wielko(ci lub zakresu oraz warunk6w najakich zostan4 udzielone zam6wienia, o

kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy 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:

miesi4cach: iaDdniach:

lub

data rozpoczgciat lub zakoirczenia: 2021 -01-3 1

IL9) lnformacje dodatkowe:

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

[I.1) WARUNKI UDZIAI-U W POST4POWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre6lonej dzialalno6ci zawodowej, o ile

wynika to z odrgbnych przepis6w

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

do sprzedaZy produkt6w leczniczych Zamawiaj4cemu, zgodnie z ustaw 4 z dnia 6 wrzesnia 2001 roku

prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 271 z p62niejszymi zmianami).

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okre6lenie warunk6w: Zamawiajqcy nie okreSlil warunku w tym zakesie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno36 techniczna lub zawodowa

Okre6lenie warunk6w: Zamawiajqcy nie oke6lil warunku w tlm zakesie.

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

udziafu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynno6ci przy realizacji zam6wienia

wraz z informacjq o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstarry wykluczenia okre5lone w art, 24 ust. I ustawy Pzp

lll.2,2) Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
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Nie Zamawiaj4cy przewiduje nastgpujqce fakultatywne podstawy wykluczenia

rrl.3) wyKAZ OSWIADCZEft SKT,ADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W CELU

WST4PNEGO POTWIERDZENIA, zE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEI-NIA

WARUNKI UDZIALU W POST4POWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA SELEKCJI

O6wiadczenie o niepodleganiu nTkluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak

O6wiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

IIL4) WYKAZ OSWIADCZEfr LUB DOKUMENT6W, SKLADANYCH PF(ZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGOW CELU

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

USTAWY PZP:

Zal4cznik nr 2

ilr.s) wyKAz oswIADCzEi{ LUB DOKUMENT6W SKLADANYCH PRZEZWYKONAWC4

w PosT4powANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART.25 UST. l PKT l USTAWY PZP

[r.s.l) w ZAKRESTE SpEr,NrANrA WARUNK6W UDZTAT,U W pOST{pOWANTU:

Zal4cznlk nr 2a Dokumenty potwierdzaj4ce posiadanie uprawnienia do sprzeda2y produkt6w

leczniczych Zamawiaj4cemu: . Podmioty okre6lone w art. 72 ustawy Prawo farmaceutyczne

(hurtownie, sklady konsygnacyjne i sklady celne) - Kopia wa2nego aktu administracyjnego (koncesji,

zezwolenia) wydanego przez Gl6wnego Inspektora Farmaceutycznego (GIF, MZ) uprawniaj4cego do

prowadzenia hurtowni famaceutycznej, skladu konsygnacyjnego, skladu celnego lub kopia

r6wnowainego dokumentu wydanego przez wlaSciwe organy pahsfw czlonkowskich UE, a w

przypadku skladania oferty na leki psychotropowe i 6rodki odurzaj4ce - 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
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Produkt6w Biob6jczych, Radg Unii Europejskiej albo Komisjg Europejsk4 na wniosek podmiotu

odpowiedzialnego. . Podmioty oke6lone w art.42 ustawy Prawo farmaceutyczne (wytw6rcy) - Kopia

wa2nego pozi,volenia na dopuszczenie do obrofu produkfu leczniczego wydanego ptzezPrezesa

Urzgdu Rej estracji Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych, Radg

Unii Europej skiej albo Komisjg Europejsk4 na wniosek podmiotu odpowiedzialnego zawierajqcego w

wykazie wytw6rc6w, u kt6rych nastgpuje zrvolnienie serii, nazwE i adres Wykonawcy.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERT6W SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OSWIADCZEilI LUB DOKUMENT6W SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4

w PosTqPowANIU 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 III.3) - III.6)

Do oferty nalezy dolqczyt nastgpujqce dokumenty: 1. Wypelniony i podpisany przez osoby

upowa2nione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru

stanowi4cego zal4cznlk nr 1 do specyfikacji. 2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do

reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy, sporz4dzony wedtug wzoru stanowiqcego zalEcznik \r
1a do specyfikacji. (Arkusz winien zawiera6 wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie

trwania postgpowania). 3. O6wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji (zalqczntk nr 2 i 2a

do SIWZ). 4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do

reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu i zawarcia umowy, jeZeli osoba reprezentuj4ca

wykonawcA w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia niejest wskazanajako upowa2niona do jego

reprezentacji we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji dzialalno6ci gospodarczej. 5. Zal4cznik w 4 -

oSwiadczenie RODO.

SEKCJA IV: PROCEDURA

ry.l) OPrS

IV.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

lY.l.2) Zamawiaj qcy iqda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1,3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Na1e2y poda6 informacje na temat udzielania zaliczek:
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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

elektronicmych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sig zloienia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie oferfy wariantowej

Nie

ZloLenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym zloLeniem oferly zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6w, ktfrzy zostar,q zaproszeni do udzialu w postgpowaniu

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

Liczba wykonawc6w

Przewidl.wana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcj i wykonawc6w:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bgdzie zawarla:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

P rzew idziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

httpsJ/bzp.uzp.gov.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=db2185ff-5c78-4f23-8Sca-2320676c3f1 c 8/15



3.04 2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP40oPodgladopublikowanego.aspx?id=db2185ff-5c78,4f23-85ca.2320676c3f1c

Adres strony internetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz:tsce

dynamicznego systemu zakup6w:

Inlormacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlo2enie ofert w formie

katalog6w elektronicznych :

Przewiduje sig pobranie ze zlo2onych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.l.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

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

Nalefo wskaza6 elementy, kt6rych wartoSci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

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

zam6wienia:

Nalezy poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki bEdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotycz4ce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elekhonicznej ijakie b9d4 warunki, na jakich

wykonawcy bgdq mogli licytowai (minimalne wysokoSci post4pieri):

Informacje dotyczqce wykorzyst)'wanego sprzgtu elektronicznego, rozwi4zai i specyfikacji technicznych

w zakresie polQczef:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcj i elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zlo2yli nowych post4pief, zostanq zakwalifikowani do nastEpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej:
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art.24aa ust. I ustawy Pzp Qrzetarg

nieograniczony)

Nie

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spetnia6 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzelenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez

przeprowadzenia negocj acj i

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

Nale2y poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagarl zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

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

rozwi4zaria stanowi4ce podstawg do skladania ofert, je2eli zamawialqcy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi4zah:

Nalezy podad informacje na temat etap6w dialogu:
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Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym muszq odpowiada6

wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajqcych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia

Informacje dodatkowe:

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 dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licyacji elektronicznej, w tym

wymagania techl iczne vz4dzeh informatycznych :

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym oke6lenie minimalnych wysoko3ci

post4piefi:

lnformacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych postApieh, zostanq zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

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

zam6wienia publicznego, albo o96lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania dotyczqce zab ezpteczer,ia nale2ytego wykonania umowy :

Informacje dodatkowe:
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IV.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowiei zawartej umowy w stosunku do tre5ci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nale2y wskaza6 zakres, charakter zmian oraz warrtLnki wprowadzenia zmian:

l.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj4 zgody obu stron wyra2onej w formie pisemnej pod

rygorem niewa2noSci. 2. Zmiany umowy sQ dopuszczalne bez ograniczeh w zakresie dozwolonym przez

art. 144ustawy Prawo Zam6wien Publicznych. 3. Zamawiaj1cy, zgodnie z art. 144 ust.1 pkt.1 ustawy

Prawo Zam6wieir Publicznych przewiduje mo21iwo56 dokonania zmian uwzglgdnionych w $ 2 ust. 4 oraz

zmian postanowiefi niniejszej umowy w stosunku do tre3ci oferry, na podstawie kt6rej dokonano wyboru

Wykonawcy, w nastgpuj4cyrn zakresie: a) nazwy i producenta oferowanego towaru, pod warunkiem

zachowania tej samej postaci, dawki i tlrogi podania w zakesie tej samej substancji czynnej w przypadku

braku dostgpnoSci danego towaru, b) wielkoSci (zast4pienie dotychczasowej wielkoSci nowq b4dZ

wprowadzenie dodatkowej wielkoSci opakowania) lub rodzaju opakowania, czego nie mo2na bylo

przewidziet, w chwili zawierania umowy, c) obni2enia wynagrodzenia, o kt6rym mowa w $ 2 ust. 1, d)

obniZenia cen jednostkowych okeSlonych w zalqcznik.u nr l, e) dawki lub stg2enia oferowanego

preparatu wynikajqcej z potrzeby indywidualnego dostosowania do terapii lub w przypadku braku

dostgpno5ci danego towaru,

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Srodki sluZ4ce ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2020-04-14, godzina: 10:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogtroszeniem):

Nie

Wskazai powody:

Jgzyk lub jgzyki, w jakich mog4 byc sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziafu w

postgpowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin zwiqzania ofertq: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)
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ZAr-AczNrK r - rNF'oRMACJE porycz4cE oF,ERT cz4Scrowycn

Czg56 nr: 1 Nazwa: Pakiet nr I

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi6, zakres, rodzaj i iloii dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagan) a w prrypadku partnerstwa innowacyjnego -

okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem

zm6wienia jest dostawa nasQczonych kompres6w jalowych z wl6kniny w iloSci i asortymencie okeSlonym

w pakiecie nr I

2) Wsp6lny Slownik Zam6wief (CP\z): 33600000-1,

3) warto56 czgSci zam6wienia(ieieli zamawiaj4cy podaje informacje o wartosci zam6wienia):

Warto56 bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okes w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczEcia:

data zakohczenia: 202 1 -0 I -3 I

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

Czg5d nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2
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IV.6.4) Przewiduje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania Srodk6q kt6re mialy byt, przeznaczone na sfinansowanie caloSci lub czgsci

zam6wienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:
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f) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw uslug lub robdt

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagait) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem

zm6wienia jest dostawa lek6w w ilo6ci i asortymencie okre6lonym w pakiecie nr 2

2) Wsp6lny Slownik Zam6wief(CPV): 33600000-1,

3) Warto66 czg5ci zam6wienia(e2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

WartoSi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakohczenia: 202 1 - 0 l - 3 I

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczetie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg56 nr: 3 Nazrva: Pakiet nr 3

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoic, zakres, rodzaj i iloii dostaw, uslug lub robdt

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagart) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

okre6lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem

zm6wienia jest dostawa Srodk6w dezynfekcyjnych w iloSci i asortymencie okeSlonym w pakiecie nr 3

2) Wsp6lny Slownik Zam6wieri(CPV): 33 600000- 1,

3) wartoS6 czgsci zam6wienia(e2eli zamawiajqcy podaje informacje o warto6ci zam6wienia):

Warto6i bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
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okes w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakohczenia: 2021 -0 I -3 I

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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