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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:515453-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Biskupiec: Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
2019/S 211-515453

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu
Adres pocztowy: Armii Krajowej 8
Miejscowość: Biskupiec
Kod NUTS: PL622
Kod pocztowy: 11-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Violetta Korzeniewska
E-mail: zaopatrzenie@szpital-biskupiec.pl 
Tel.:  +48 897156317
Faks:  +48 897156303
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-biskupiec.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpital-biskupiec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zaopatrzenie apteki

II.1.2) Główny kod CPV
33651100

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:zaopatrzenie@szpital-biskupiec.pl
www.szpital-biskupiec.pl
www.szpital-biskupiec.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal


Dz.U./S S211
31/10/2019
515453-2019-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 73

31/10/2019 S211
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 73

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Leki i materiały na potrzeby apteki zgrupowane w 41 pakietach

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 529 285.27 EUR

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:
Płyny infuzyjne w butelkach polietylenowych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33692500
33692700
33141624

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Aqua pro unj., Glucosum, Natrium chlor. 0,9 %, Roztwór hydroksyetyloskrobi, PWE, Roztwór Ringera, aplikatory
- 18 pozycji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 47 403.34 EUR

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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
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c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Płyny infuzyjne
Część nr: 2
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33692500
33692700

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Aqua pro unj., Glucosum +Natrium chlor. 0,9 %, Mannitol 20 %, PWE, Natrium chlor. 0,9 % w worku - 9 pozycji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 694.39 EUR

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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
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k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Woda do przemywań
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33692000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Jałowa woda, poj. 1 litr otwierana za pomocą nakrętki - 1 pozycja

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 407.03 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
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b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Injekcje dozylne i domięśniowe
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651100
33642200
33661200
33621100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
M. in. Amikacyna, Deksametazon, Diklofenak, Fitomenadion, Hydrokortyzon,
EptacogAlfa,Kolistyna,Metyloprednizolon, Terlipresyna, Tramadol, Metamizol, Paracetamol, Rokuronium - 129
pozycji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);



Dz.U./S S211
31/10/2019
515453-2019-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 8 / 73

31/10/2019 S211
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

8 / 73

c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Albuminy
Część nr: 5
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141540

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Albumina 20 % - 2 pozycje

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 18 530.97 EUR

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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
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k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Inhibitory pompy protonowej i.v.
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Omeprazol - 1 pozycja

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 742.12 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
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b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Leki narkotyczne różne
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33661000
33661200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
M. in. Fentanyl, Ketamina, Petydyna, Siarczan morfiny - 12 pozycji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 872.46 EUR

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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
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e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Leki narkotyczne i.v.
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33661200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Remifentanyl - 2 pozycje

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 122.92 EUR

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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
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l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Cefalosporyny różne i.v.
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Ceftazydym, Cefuroksym, Ceftriakson, Cefazolina - 9 pozycji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 33 587.68 EUR

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
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Opcje: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Lek anestezjologiczny A
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33661100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Cisatrakurium - 1 pozycja

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 89.06 EUR

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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
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h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Lek anestezjologiczny B
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33661100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Propofol - 1 pozycja

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 420.92 EUR

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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
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4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Koncentrat do sporządzania infuzji
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33692200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Koncentrat do sporządzania infuzji ze związkiem glutaminy - 1 pozycja

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 669.87 EUR

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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
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b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Penicyliny i ich pochodne i.v.
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Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Ampicilina + sulbaktam, Benzylopenicylina, Ampicillina, Kloksacylina - 7 pozycji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 378.44 EUR

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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
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k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Preparaty diagnostyczne
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Środki kontrastowe - 3 pozycje

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 555.12 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
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b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Leki różne A
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33661700

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Sugammadeks - 1 pozycja

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 762.65 EUR

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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
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e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Leki różne B
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651100
33610000
33622600
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
M. in. Dobutamina, Ketoprofen, Klindamycyna, Ranitydyna, Vankomycyna, Amoksycylina + Klawulonian,
Amoksycylina + kwas klawulonowy - 32 pozycje

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 22 007.96 EUR

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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
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zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Leki dożylne
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33661400
33610000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Amantadyna, Ornityny asparginian - 2 pozycje

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 224.78 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
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b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Leki różne C
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141550
33651100
33622200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
M. in. Clopidogrel, Enoxaparyna, Adenozyna, Ramirpil, Teikoplanina - 22 pozycje

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 18 133.17 EUR

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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
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d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Leki różne D
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141550
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Fondaparynuks, Nadroparyna - 10 pozycji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 15 287.25 EUR

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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
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w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Anestetyk wziewny A
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33661100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Desfluran - 1 pozycja

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 118.58 EUR

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
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.
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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:
Anestetyk wziewny B
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33661100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Sevofluran - 1 pozycja

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 357.52 EUR

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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
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g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Tabletki i odżywki
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33610000
33612000
33622400
33698100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
M. in. Alprazolam, Ambroksol, Bisakodyl, Simetikon, Dydrogesteron, Escyna, Midazolam, Paracetamol,
Tolperyzon, Vinpocetyna, Cefuroksym, Flukonazol - 256 pozycji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 33 252.16 EUR

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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
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l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Tabletki
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33622800
33622100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
M. in. Gliklazyde, Perindopryl, Trimetazydyna - 13 pozycji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 311.25 EUR

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



Dz.U./S S211
31/10/2019
515453-2019-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 39 / 73

31/10/2019 S211
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

39 / 73

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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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:
Syropy, zawiesiny, krople, aerozole, zasypki i płyny zewnętrzne
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651100
33661200
33661100
33670000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
M. in. Cefuroksym, Ibuprofen, Laktuloza, Makrogol, Siarczan barowy, Haloperidol, Dicortineff, Azotan
srebra,Sulfacetamid, Bromek ipratropiny i fenoterolu, Budesonid, Parafina ciekła, Roztwór soli sodowych
fosforanów - 86 pozycji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 19 482.05 EUR

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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
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e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Czopki, środki dopochwowe, maści, substancje recepturowe, wyroby hemostatyczne i pozostałe
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33661200
33661100
33631400
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33694000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
M. in. Bisakodyl, Estradiol, Fenylbutazon, Ibuprofen, Paracetamol, Chloramfenikol,
Alantoina,Lidokaina,Neomycyna, Maść z wit. F, Aminium bromatum, Glucosum, Lignocainum, podłoże
maściowe, paski testowe do glukometrów - 84 pozycje

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 185.50 EUR

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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
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k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Preparaty mlekopochodne i mlekozastępcze
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33693000
33681000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
M. in. typu Bebilon: Pepti, AR1, HMF, RTF, Nenatal, smoczki - 10 pozycji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 163.87 EUR
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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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
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rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Preparaty do żywienia dojelitowego
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33692510
33141624

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Diety różne, zestawy do żywienia - 14 pozycji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 173.93 EUR

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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
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d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Preparaty do żywienia pozajelitowego
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33692210
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33692200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Worki 3-komorowe do żywienia, emulsja tłuszczowa do żywienia - 5 pozycji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 379.11 EUR

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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
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zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Suplementy do żywienia pozajelitowego
Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33692200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Preparaty uzupełniające zapotrzebowanie na: pierwiastki śladowe, fosfor, zestaw witamin - 3 pozycje

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 376.93 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie



Dz.U./S S211
31/10/2019
515453-2019-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 49 / 73

31/10/2019 S211
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

49 / 73

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
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b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Immunoglobuliny ludzkie anty D
Część nr: 30

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651520

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Immunoglobuliny ludzkie anty D - 3 pozycje

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 853.96 EUR

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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
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e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Opatrunki z chlorheksydyną
Część nr: 31

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Opatrunki z chlorheksydyną - 4 pozycje

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 628.20 EUR

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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
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l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Woda do nawilżania
Część nr: 32

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33692000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Woda do nawilżania tlenu - 1 pozycja

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 324.77 EUR

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



Dz.U./S S211
31/10/2019
515453-2019-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 54 / 73

31/10/2019 S211
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

54 / 73

Opcje: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Insuliny A
Część nr: 33

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33615100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Insuliny - 5 pozycji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 483.93 EUR

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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
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h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Insuliny B
Część nr: 34

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33615100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Insuliny różne - 8 pozycji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 838.58 EUR

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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
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4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Materiał hemostatyczny
Część nr: 35

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141127

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Gaza hemostatyczna - 1 pozycja

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 391.56 EUR

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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
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b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Żywienie pozajelitowe z zawartością omega 3 kwasów tłuszczowych
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Część nr: 36

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33692210

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Worki 3-komorowe do żywienia - 4 pozycje

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 974.86 EUR

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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
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k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Łączniki
Część nr: 37

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141240

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Łącza do strzykawek Luer i końcówek ENLock - 2 pozycje

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 182.64 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
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b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Buforowana Formalina
Część nr: 38

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
4 % roztwór Formaliny - 2 pozycje

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 567.06 EUR

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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
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e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Leki i wyroby różne
Część nr: 39

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110
33661100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Opatrunki wielowarstwowe, lignocainy chlorowodorek - 6 pozycji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 092.31 EUR

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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
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w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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:
Materiały eksploatacyjne i płyny do terapii nerkozastępczych
Część nr: 40

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Worki na filtrat, cytrynian sodu, cewniki do hemodializy, dializat - 5 pozycji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 310.55 EUR

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
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.
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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:
Dezynfekcja skóry
Część nr: 41

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biskupiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Preparat do odkażania i wspomagającego leczenia małych powierzchownych ran - 2 pozycje

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 135.65 EUR

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: tak
Opis opcji:
1. Umowa określa maksymalną wartość produktów, które chce nabyć Zamawiający.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty;
b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia);
c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego produktu, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;
d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości produktów wskazanych w umowie w formularzu cenowym,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy;
e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
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g) w zakresie zmiany dawki, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej wartości przedmiotu umowy;
h) w zakresie zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników np. w przypadku
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może
być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia
i) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach,
przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia;
j) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie,
k) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie
handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu
zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy)z produktem zaoferowanym pierwotnie
w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności;
l) w przypadku niewyczerpania wartości umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do
momentu wykorzystania całej wartości;
m) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. Zmiany wyszczególnione w § 6 ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), d), g),
j).
4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się
wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego ani
rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w niniejszej umowie;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie umowy, z
zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej
wartości umowy.

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 wymaga posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej polegającej
na dostawie leków na potrzeby apteki. Wykonawca musi posiadać zezwolenie Głównego Inspektora
Farmaceutycznego lub koncesję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania produktów
leczniczych lub prowadzenia hurtowni farmaceutycznej. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie
przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia JEDZ Część IV sekcja α oraz dokumentu:
— zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub koncesja na podjęcie działalności gospodarczej w
zakresie wytwarzania produktów leczniczych lub prowadzenia hurtowni farmaceutycznej
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie
dostaw – tj. wymaga się zrealizowania minimum 2 dostaw w okresie ostatnich trzech lat. Ocena spełnienia
warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia JEDZ Część IV sekcja α oraz
dokumentu:
— wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie; przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wymaga się zrealizowania minimum 2 dostaw w okresie ostatnich 3 lat.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Termin realizacji zamówienia od momentu złożenia zamówienia do czasu zrealizowania wszystkich
zamówionych w tym zgłoszeniu pozycji nie może być dłuższy niż:
• 24 godziny – dla leków i materiałów z pakietów: 4 – 13, 15 – 30, 33, 34, 36, 37,
• 48 godzin – dla wyrobów z pakietów: 1 – 3, 14, 31, 32, 35, 38 - 41.
Dodatkowo, realizacja zamówienia na leki i materiały z pakietów 4 – 13, 15 – 30, 33, 34, 36, 37, musi nastąpić
do godz. 10:00, natomiast realizacja zamówienia na preparaty z pakietu 1 musi odbyć się samochodem z windą
z rozładunkiem palet (nawet jednej sztuki palety) na wskazane miejsce w magazynie Apteki.

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
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/12/2019
Czas lokalny: 10:00

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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/12/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, pok. 1135
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zamawiający zaloguje się do elektronicznej skrzynki podawczej ESP na platformie ePUAP i pobierze na swój
komputer wszystkie zaszyfrowane oferty, zaloguje się do miniPortalu, pobierze klucz prywatny i odszyfruje
oferty.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
42. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: Pakiet 1 – 2 100,00 zł,
Pakiet 2 - 250,00 zł, Pakiet 3 – 20,00 zł, Pakiet 4 – 8 000,00 zł, Pakiet 5 - 800,00 zł,
Pakiet 6 - 300,00 zł, Pakiet 7 - 250,00 zł, Pakiet 8 - 5,00 zł, Pakiet 9 - 1 450,00 zł,
Pakiet 10 - 4,00 zł, Pakiet 11 - 150,00 zł, Pakiet 12 - 70,00 zł, Pakiet 13 - 190,00 zł,
Pakiet 14 -240,00 zł, Pakiet 15 - 80,00 zł, Pakiet 16 - 950,00 zł, Pakiet 17 - 180,00 zł,
Pakiet 18 - 780,00 zł, Pakiet 19 - 660,00 zł, Pakiet 20 - 480,00 zł, Pakiet 21 - 230,00 zł,
Pakiet 22 - 1 430,00 zł, Pakiet 23 - 13,00 zł, Pakiet 24 - 840,00 zł, Pakiet 25 - 700,00 zł,
Pakiet 26 - 50,00 zł, Pakiet 27 - 480,00 zł, Pakiet 28 - 320,00 zł, Pakiet 29 - 190,00 zł,
Pakiet 30 - 210,00 zł, Pakiet 31 - 120,00 zł, Pakiet 32 - 60,00 zł, Pakiet 33 - 21,00 zł,
Pakiet 34 - 80,00 zł, Pakiet 35 - 60,00 zł, Pakiet 36 - 90,00 zł, Pakiet 37 - 8,00 zł,
Pakiet 38 - 25,00 zł, Pakiet 39 - 440,00 zł, Pakiet 40 - 450,00 zł, Pakiet 41 - 140,00 zł.
43. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
• pieniądzu;
• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
• gwarancjach bankowych;
• gwarancjach ubezpieczeniowych;
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.z 2016 r. poz. 359).
44. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BNP
PARIBAS BANK POLSKA S.A. Oddział w Biskupcu 74 2030 0045 1110 0000 0216 6820.



Dz.U./S S211
31/10/2019
515453-2019-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 72 / 73

31/10/2019 S211
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

72 / 73

45. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału,
tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony
gwaranta.
46. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i
nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze, pisemne
żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w
ustawie Prawo zamówień publicznych. W dokumencie tym gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania
zapłaty od spełnienia przez Szpital dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za
pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Szpitala lub żądania potwierdzenia przez notariusza, że
podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu Szpitala lub
żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych
dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Szpitala z
żądaniem zapłaty).
47. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 3 grudnia 2019
r. do godz. 1000.
48. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym lub
wraz z ofertą na ePUAP.
49. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium, zostanie
wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
50. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPzp.
51. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
52. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: j.w.
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie
wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone
odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła
kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie
wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie uPzp, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a
także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej
wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. W przypadku wniesienia
odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu
składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/10/2019

www.uzp.gov.pl

