
Polska-Brzozów: Produkty farmaceutyczne 

2018/S 111-252537 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Dostawy 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa i adresy 

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza 

PL 

ul. Ks. J. Bielawskiego 18 

Brzozów 

36-200 

Polska 

Osoba do kontaktów: Sławomir Szałajko 

E-mail: szpigm3810.046.2018@szpital-brzozow.pl 

Kod NUTS: PL821 

Adresy internetowe:  

Główny adres: www.szpital-brzozow.pl 

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym 

I.3)Komunikacja 

Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod 

adresem: www.szpital-brzozow.pl 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany 

powyżej 

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej 

Podmiot prawa publicznego 

I.5)Główny przedmiot działalności 

Zdrowie 

Sekcja II: Przedmiot 

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia 

II.1.1)Nazwa: 

Dostawa produktów leczniczych, 

Numer referencyjny: SZPiGM 3810/46/2018 

II.1.2)Główny kod CPV 

mailto:szpigm3810.046.2018@szpital-brzozow.pl?subject=TED
http://www.szpital-brzozow.pl/
http://www.szpital-brzozow.pl/


33600000 

II.1.3)Rodzaj zamówienia 

Dostawy 

II.1.4)Krótki opis: 

Dostawa produktów leczniczych w 17 częściach: 

1. Doxorubicinum liposomanum pegylatum 

2. Aprepitant 

3. Certolizumab pegol 

4. Afatinib 

5. Aflibercept 

6. Ruxolitinibum 

7. Pembrolizumabum 

8. Ipilimubab 

9. Bosutinibum 

10. Desflurane 

11. Mannitol 

12. Anti-D immunoglobulin 

13. Anti-D immunoglobulin 

14. Nivolumabum 

15. Mitomycin 

16. Bevacizumab, Epoetin, Erlotinib, Interferon 

17. Rituximab 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość 

II.1.6)Informacje o częściach 

To zamówienie podzielone jest na części: tak 

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Zadanie nr 1 

Część nr: 1 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 



33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Brzozów. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Dostawa produktu leczniczego Doxorubicinum liposomanum pegylatum. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 

dokumentacji zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 12 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Zadanie nr 2 

Część nr: 2 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL 



Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Brzozów. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Dostawa produktów leczniczych Aprepitant. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 

dokumentacji zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 12 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Zadanie nr 3 

Część nr: 3 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Dostawa produktu leczniczego Certolizumab pegol. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 

dokumentacji zamówienia 



II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 12 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Zadanie nr 4 

Część nr: 4 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Brzozów. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Dostawa produktu leczniczego Afatinib. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 

dokumentacji zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 12 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 



II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Zadanie nr 5 

Część nr: 5 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Brzozów. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Dostawa produktu leczniczego Aflibercept. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 

dokumentacji zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 12 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 



II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Zadanie nr 6 

Część nr: 6 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Brzozów. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Dostawa produktu leczniczego Ruxolitinibum. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 

dokumentacji zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 12 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 



II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Zadanie nr 7 

Część nr: 7 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Brzozów. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Dostawa produktu leczniczego Pembrolizumabum. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 

dokumentacji zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 12 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Zadanie nr 8 

Część nr: 8 



II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Brzozów. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Dostawa produktu leczniczego Ipilimumab. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 

dokumentacji zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 12 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Zadanie nr 9 

Część nr: 9 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL 



Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Brzozów. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Dostawa produktu leczniczego Bosutinibum. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 

dokumentacji zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 12 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Zadanie nr 9 

Część nr: 10 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Brzozów. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Dostawa produktu leczniczego Desflurane. 



II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 

dokumentacji zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 12 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Zadanie nr 11 

Część nr: 11 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Brzozów. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Dostawa produktu leczniczego Mannitol. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 

dokumentacji zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 



Okres w miesiącach: 12 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Zadanie nr 12 

Część nr: 12 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Brzozów. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Dostawa produktu leczniczego Anti-D rh immunoglobulin. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 

dokumentacji zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 12 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 



II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Zadanie nr 13 

Część nr: 13 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Brzozów. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Dostawa produktu leczniczego Anti-D rh immunoglobulin. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 

dokumentacji zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 12 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 



Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Zadanie nr 14 

Część nr: 14 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Brzozów. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Dostawa produktu leczniczego Nivolumabum. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 

dokumentacji zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 12 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 



Zadanie nr 15 

Część nr: 15 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Brzozów. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Dostawa produktu leczniczego Mitomycin. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 

dokumentacji zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 12 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Zadanie nr 16 

Część nr: 16 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 



II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Brzozów. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Dostawa produktu leczniczego Bevacizumab, Epoetin beta, Erlotinib, Interferon. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 

dokumentacji zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 12 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Zadanie nr 17 

Część nr: 17 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Brzozów. 



II.2.4)Opis zamówienia: 

Dostawa produktu leczniczego Rituximab. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 

dokumentacji zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 12 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 

III.1)Warunki udziału 

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do 

rejestru zawodowego lub handlowego 

Wykaz i krótki opis warunków:  

Zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże że jest 

uprawniony do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia. 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 

III.2)Warunki dotyczące zamówienia 

III.2.2)Warunki realizacji umowy: 

Wzór umowy załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 



Sekcja IV: Procedura 

IV.1)Opis 

IV.1.1)Rodzaj procedury 

Procedura otwarta 

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu 

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej 

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie 

IV.2)Informacje administracyjne 

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania 

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

Data: 18/07/2018 

Czas lokalny: 12:00 

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym 

kandydatom 

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: 

Polski 

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 

Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert) 

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert 

Data: 18/07/2018 

Czas lokalny: 12:30 

Miejsce:  

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 18.7.2018 r. o godz. 12.30, w 

siedzibie zamawiającego, budynek "G" administracja, świetlica. 

Otwarcie ofert jest jawne. 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia 

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak 

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:  

Czerwiec 2019. 



VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych 

Stosowane będą płatności elektroniczne 

VI.3)Informacje dodatkowe: 

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

1. nie podlegają wykluczeniu; 

Zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia. 

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

— posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Zamawiający stwierdzi spełnianie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże że jest uprawniony do 

prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia. 

— sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać. 

— zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia oraz wymaganych dokumentów określonych w części 7 SIWZ (wykaz 

wykonanych dostaw). 

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Wadium. 

Numer zadania Wadium - zł. 

Zadanie nr 1 3715. 

Zadanie nr 2 2700. 

Zadanie nr 3 2900. 

Zadanie nr 4 15700. 

Zadanie nr 5 25100. 

Zadanie nr 6 30300. 

Zadanie nr 7 19800. 

Zadanie nr 8 23600. 

Zadanie nr 9 20700. 

Zadanie nr 10 1800. 

Zadanie nr 11 900. 



Zadanie nr 12 1100. 

Zadanie nr 13 1600. 

Zadanie nr 14 37600. 

Zadanie nr 15 100. 

Zadanie nr 16 130000. 

Zadanie nr 17 300000. 

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które należy złożyć wraz z ofertą przetargową: 

1. oświadczenie JEDZ 

2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium 

3. Formularz ofertowy 

Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych: 

a) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

Wykaz dokumentów do złożenia których wykonawcy zostaną wezwani przed udzieleniem 

zamówienia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie: 

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego 

2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

Dokumenty o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześnie niż: 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

3) Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa 

4) Oświadczenie o braku orzeczenia wobec wykonawcy środka zapobiegawczego 

5) Oświadczenie o wydaniu/nie wydaniu wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

6) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo 

osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców 

7) W przypadku gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania 

oferty. 

8) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

Wykonawca powinien wykazać się realizacją co najmniej jednej dostawy produktów leczniczych do 

zakładu opieki zdrowotnej. Za dostawę odpowiadającą wartością dostawie stanowiącej przedmiot 

zamówienia zamawiający uzna dostawę o wartości co najmniej 50 % wartości brutto oferty 

wykonawcy złożonej w danym zadaniu. 



9) Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do 

jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. dokument 

potwierdzający, ze wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności objętej przedmiotem 

zamówienia 

10) Dokument potwierdzający: dla liofilizatów - rzeczywista dawka substancji czynnej uwzględniająca 

ewentualny nadmiar technologiczny oraz całkowita masa liofilizatu w fiolce 

11) Do leków cytostatycznych dla postaci iniekcyjnych dokument dotyczący gęstości dla 

koncentratów temp. 20o. 

VI.4)Procedury odwoławcze 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Urząd Zamówień Publicznych 

ul. Postępu 17A 

Warszawa 

02-676 

Polska 

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 

Urząd Zamówień Publicznych 

ul. Postępu 17a 

Warszawa 

02-676 

Polska 

VI.4.3)Składanie odwołań 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Urząd Zamówień Publicznych 

ul. Postępu 17A 

Warszawa 

02-676 

Polska 

 


