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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354127-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Zakopane: Produkty farmaceutyczne
2020/S 144-354127

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie" im. Klary Jelskiej
Adres pocztowy: ul. Gładkie 1
Miejscowość: Zakopane
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Kolasa
E-mail: s.kolasa@szpitalodrodzenie.pl 
Tel.:  +48 182015045
Faks:  +48 182014632
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalodrodzenie.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa leków
Numer referencyjny: A.ZP-271-9/20

II.1.2) Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala 
Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji (kalkulacja cenowa oferty).2. Przedmiot dostawy musi być
Dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499).
3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.
4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 
rok),liczony od dnia dostawy, z zastrzeżeniem, iż w pakiecie nr 9 okres ważności ma być min. 8 miesięcy.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 404 132.44 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa leków
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.
Ul. Gładkie 1 34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala 
Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w zał. nr 1 do specyfikacji (kalkulacja cenowa oferty). Pakiet składa się z 288 pozycji.
2. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie zobowiązującymi 
przepisami,w szczególności: ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 
499).
3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.
4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 
rok),liczony od dnia dostawy.
6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do siwz) przewidywane ilości 
dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu 
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roku uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz 
posiadanych środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości
Określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie 
przekroczy 20 % w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w danym pakiecie.
7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo 
od
Ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty 
wybranego Wykonawcy w danym pakiecie. 8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia 
określony w załączniku nr 1 do specyfikacji Istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie 
znaku towarowego, patentu lub pochodzenia
Dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy (skład, spektrum działania), parametry, 
skuteczność działania nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, nie powodujące powstania różnic 
terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym (o udowodnionej równoważności terapeutycznej, 
pod warunkiem zachowania wymaganej dawki i postaci leku). Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje 
odpowiednik, to musi wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty
Potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np. specyfikację jakościową, 
świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie budzący 
wątpliwości musi wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych.
Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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:
Dostawa leków
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.
Ul. Gładkie 1 34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala 
Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w zał. nr 1 do specyfikacji (kalkulacja cenowa oferty). Pakiet składa się z 94 pozycji.
2. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie zobowiązującymi 
przepisami,w szczególności: ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 
499).
3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.
4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 
rok),liczony od dnia dostawy.
6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do siwz) przewidywane ilości 
dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu 
roku uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz 
posiadanych środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości
Określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie 
przekroczy 20 % w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w danym pakiecie.
7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo 
od
Ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty 
wybranego Wykonawcy w danym pakiecie. 8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia 
określony w załączniku nr 1 do specyfikacji Istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie 
znaku towarowego, patentu lub pochodzenia
Dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy (skład, spektrum działania), parametry, 
skuteczność działania nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, nie powodujące powstania różnic 
terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym (o udowodnionej równoważności terapeutycznej, 
pod warunkiem zachowania wymaganej dawki i postaci leku). Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje 
odpowiednik, to musi wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty
Potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np. specyfikację jakościową, 
świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie budzący 
wątpliwości musi wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych.
Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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:
Dostawa leków
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.
Ul. Gładkie 1 34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala 
Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w zał. nr 1 do specyfikacji (kalkulacja cenowa oferty). Pakiet składa się z 11 pozycji.
2. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie zobowiązującymi 
przepisami,w szczególności: ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 
499).
3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.
4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 
rok),liczony od dnia dostawy.
6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do siwz) przewidywane ilości 
dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu 
roku uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz 
posiadanych środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości
Określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie 
przekroczy 20 % w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w danym pakiecie.
7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo 
od
Ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty 
wybranego Wykonawcy w danym pakiecie. 8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia 
określony w załączniku nr 1 do specyfikacji Istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie 
znaku towarowego, patentu lub pochodzenia
Dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy (skład, spektrum działania), parametry, 
skuteczność działania nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, nie powodujące powstania różnic 
terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym (o udowodnionej równoważności terapeutycznej, 
pod warunkiem zachowania wymaganej dawki i postaci leku). Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje 
odpowiednik, to musi wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty
Potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np. specyfikację jakościową, 
świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie budzący 
wątpliwości musi wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych.
Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa leków
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.
Ul. Gładkie 1 34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala 
Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w zał. nr 1 do specyfikacji (kalkulacja cenowa oferty). Pakiet składa się z 7 pozycji.
2. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie zobowiązującymi 
przepisami,w szczególności: ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 
499).
3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.
4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 
rok),liczony od dnia dostawy.
6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do siwz) przewidywane ilości 
dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu 
roku uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz 
posiadanych środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości
Określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie 
przekroczy 20 % w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w danym pakiecie.
7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo 
od
Ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty 
wybranego Wykonawcy w danym pakiecie. 8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia 
określony w załączniku nr 1 do specyfikacji Istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie 
znaku towarowego, patentu lub pochodzenia
Dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy (skład, spektrum działania), parametry, 
skuteczność działania nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, nie powodujące powstania różnic 
terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym (o udowodnionej równoważności terapeutycznej, 
pod warunkiem zachowania wymaganej dawki i postaci leku). Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje 
odpowiednik, to musi wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty
Potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np. specyfikację jakościową, 
świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie budzący 
wątpliwości musi wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych.
Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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:
Dostawa leków
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.
Ul. Gładkie 1 34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala 
Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w zał. nr 1 do specyfikacji (kalkulacja cenowa oferty). Pakiet składa się z 15 pozycji.
2. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie zobowiązującymi 
przepisami,w szczególności: ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 
499).
3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.
4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 
rok),liczony od dnia dostawy.
6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do siwz) przewidywane ilości 
dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu 
roku uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz 
posiadanych środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości
Określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie 
przekroczy 20 % w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w danym pakiecie.
7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo 
od
Ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty 
wybranego Wykonawcy w danym pakiecie. 8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia 
określony w załączniku nr 1 do specyfikacji Istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie 
znaku towarowego, patentu lub pochodzenia
Dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy (skład, spektrum działania), parametry, 
skuteczność działania nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, nie powodujące powstania różnic 
terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym (o udowodnionej równoważności terapeutycznej, 
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pod warunkiem zachowania wymaganej dawki i postaci leku). Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje 
odpowiednik, to musi wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty
Potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np. specyfikację jakościową, 
świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie budzący 
wątpliwości musi wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych.
Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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:
Dostawa leków
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.
Ul. Gładkie 1 34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala 
Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w zał. nr 1 do specyfikacji (kalkulacja cenowa oferty). Pakiet składa się z 6 pozycji.
2. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie zobowiązującymi 
przepisami,w szczególności: ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 
499).
3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.
4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 
rok),liczony od dnia dostawy.
6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do siwz) przewidywane ilości 
dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu 
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roku uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz 
posiadanych środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości
Określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie 
przekroczy 20 % w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w danym pakiecie.
7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo 
od
Ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty 
wybranego Wykonawcy w danym pakiecie. 8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia 
określony w załączniku nr 1 do specyfikacji Istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie 
znaku towarowego, patentu lub pochodzenia
Dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy (skład, spektrum działania), parametry, 
skuteczność działania nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, nie powodujące powstania różnic 
terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym (o udowodnionej równoważności terapeutycznej, 
pod warunkiem zachowania wymaganej dawki i postaci leku). Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje 
odpowiednik, to musi wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty
Potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np. specyfikację jakościową, 
świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie budzący 
wątpliwości musi wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych.
Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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:
Dostawa leków
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.
Ul. Gładkie 1 34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala 
Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w zał. nr 1 do specyfikacji (kalkulacja cenowa oferty). Pakiet składa się z 8 pozycji.
2. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie zobowiązującymi 
przepisami,w szczególności: ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 
499).
3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.
4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 
rok),liczony od dnia dostawy.
6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do siwz) przewidywane ilości 
dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu 
roku uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz 
posiadanych środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości
Określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie 
przekroczy 20 % w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w danym pakiecie.
7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo 
od
Ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty 
wybranego Wykonawcy w danym pakiecie. 8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia 
określony w załączniku nr 1 do specyfikacji Istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie 
znaku towarowego, patentu lub pochodzenia
Dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy (skład, spektrum działania), parametry, 
skuteczność działania nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, nie powodujące powstania różnic 
terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym (o udowodnionej równoważności terapeutycznej, 
pod warunkiem zachowania wymaganej dawki i postaci leku). Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje 
odpowiednik, to musi wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty
Potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np. specyfikację jakościową, 
świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie budzący 
wątpliwości musi wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych.
Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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:
Dostawa leków
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

28/07/2020 S144
https://ted.europa.eu/
TED

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

10 / 30



Dz.U./S S144
28/07/2020
354127-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 11 / 30

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.
Ul. Gładkie 1 34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala 
Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w zał. nr 1 do specyfikacji (kalkulacja cenowa oferty). Pakiet składa się z 24 pozycji.
2. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie zobowiązującymi 
przepisami,w szczególności: ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 
499).
3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.
4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 
rok),liczony od dnia dostawy.
6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do siwz) przewidywane ilości 
dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu 
roku uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz 
posiadanych środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości
Określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie 
przekroczy 20 % w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w danym pakiecie.
7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo 
od
Ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty 
wybranego Wykonawcy w danym pakiecie. 8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia 
określony w załączniku nr 1 do specyfikacji Istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie 
znaku towarowego, patentu lub pochodzenia
Dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy (skład, spektrum działania), parametry, 
skuteczność działania nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, nie powodujące powstania różnic 
terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym (o udowodnionej równoważności terapeutycznej, 
pod warunkiem zachowania wymaganej dawki i postaci leku). Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje 
odpowiednik, to musi wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty
Potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np. specyfikację jakościową, 
świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie budzący 
wątpliwości musi wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych.
Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa leków
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.
Ul. Gładkie 1 34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala 
Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w zał. nr 1 do specyfikacji (kalkulacja cenowa oferty). Pakiet składa się z 4 pozycji.
2. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie zobowiązującymi 
przepisami,w szczególności: ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 
499).
3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.
4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 8 
miesięcy),liczony od dnia dostawy.
6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do siwz) przewidywane ilości 
dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu 
roku uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz 
posiadanych środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości
Określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie 
przekroczy 20 % w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w danym pakiecie.
7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo 
od
Ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty 
wybranego Wykonawcy w danym pakiecie. 8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia 
określony w załączniku nr 1 do specyfikacji Istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie 
znaku towarowego, patentu lub pochodzenia
Dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy (skład, spektrum działania), parametry, 
skuteczność działania nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, nie powodujące powstania różnic 
terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym (o udowodnionej równoważności terapeutycznej, 
pod warunkiem zachowania wymaganej dawki i postaci leku). Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje 
odpowiednik, to musi wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty
Potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np. specyfikację jakościową, 
świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie budzący 
wątpliwości musi wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych.
Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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:
Dostawa leków
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.
Ul. Gładkie 1 34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala 
Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w zał. nr 1 do specyfikacji (kalkulacja cenowa oferty). Pakiet składa się z 33 pozycji.
2. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie zobowiązującymi 
przepisami,w szczególności: ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 
499).
3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.
4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 
rok),liczony od dnia dostawy.
6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do siwz) przewidywane ilości 
dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu 
roku uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz 
posiadanych środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości
Określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie 
przekroczy 20 % w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w danym pakiecie.
7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo 
od
Ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty 
wybranego Wykonawcy w danym pakiecie. 8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia 
określony w załączniku nr 1 do specyfikacji Istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie 
znaku towarowego, patentu lub pochodzenia
Dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy (skład, spektrum działania), parametry, 
skuteczność działania nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, nie powodujące powstania różnic 
terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym (o udowodnionej równoważności terapeutycznej, 
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pod warunkiem zachowania wymaganej dawki i postaci leku). Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje 
odpowiednik, to musi wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty
Potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np. specyfikację jakościową, 
świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie budzący 
wątpliwości musi wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych.
Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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:
Dostawa leków
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.
Ul. Gładkie 1 34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala 
Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w zał. nr 1 do specyfikacji (kalkulacja cenowa oferty). Pakiet składa się z 1 pozycji.
2. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie zobowiązującymi 
przepisami,w szczególności: ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 
499).
3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.
4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 
rok),liczony od dnia dostawy.
6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do siwz) przewidywane ilości 
dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu 
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roku uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz 
posiadanych środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości
Określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie 
przekroczy 20 % w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w danym pakiecie.
7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo 
od
Ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty 
wybranego Wykonawcy w danym pakiecie. 8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia 
określony w załączniku nr 1 do specyfikacji Istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie 
znaku towarowego, patentu lub pochodzenia
Dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy (skład, spektrum działania), parametry, 
skuteczność działania nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, nie powodujące powstania różnic 
terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym (o udowodnionej równoważności terapeutycznej, 
pod warunkiem zachowania wymaganej dawki i postaci leku). Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje 
odpowiednik, to musi wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty
Potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np. specyfikację jakościową, 
świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie budzący 
wątpliwości musi wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych.
Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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:
Dostawa leków
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.
Ul. Gładkie 1 34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala 
Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w zał. nr 1 do specyfikacji (kalkulacja cenowa oferty). Pakiet składa się z 4 pozycji.
2. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie zobowiązującymi 
przepisami,w szczególności: ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 
499).
3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.
4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 
rok),liczony od dnia dostawy.
6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do siwz) przewidywane ilości 
dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu 
roku uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz 
posiadanych środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości
Określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie 
przekroczy 20 % w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w danym pakiecie.
7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo 
od
Ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty 
wybranego Wykonawcy w danym pakiecie. 8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia 
określony w załączniku nr 1 do specyfikacji Istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie 
znaku towarowego, patentu lub pochodzenia
Dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy (skład, spektrum działania), parametry, 
skuteczność działania nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, nie powodujące powstania różnic 
terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym (o udowodnionej równoważności terapeutycznej, 
pod warunkiem zachowania wymaganej dawki i postaci leku). Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje 
odpowiednik, to musi wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty
Potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np. specyfikację jakościową, 
świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie budzący 
wątpliwości musi wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych.
Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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:
Dostawa leków
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.
Ul. Gładkie 1 34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala 
Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w zał. nr 1 do specyfikacji (kalkulacja cenowa oferty). Pakiet składa się z 3 pozycji.
2. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie zobowiązującymi 
przepisami,w szczególności: ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 
499).
3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.
4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 
rok),liczony od dnia dostawy.
6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do siwz) przewidywane ilości 
dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu 
roku uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz 
posiadanych środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości
Określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie 
przekroczy 20 % w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w danym pakiecie.
7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo 
od
Ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty 
wybranego Wykonawcy w danym pakiecie. 8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia 
określony w załączniku nr 1 do specyfikacji Istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie 
znaku towarowego, patentu lub pochodzenia
Dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy (skład, spektrum działania), parametry, 
skuteczność działania nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, nie powodujące powstania różnic 
terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym (o udowodnionej równoważności terapeutycznej, 
pod warunkiem zachowania wymaganej dawki i postaci leku). Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje 
odpowiednik, to musi wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty
Potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np. specyfikację jakościową, 
świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie budzący 
wątpliwości musi wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych.
Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa leków
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.
Ul. Gładkie 1 34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala 
Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w zał. nr 1 do specyfikacji (kalkulacja cenowa oferty). Pakiet składa się z 1 pozycji.
2. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie zobowiązującymi 
przepisami,w szczególności: ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 
499).
3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.
4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 
rok),liczony od dnia dostawy.
6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do siwz) przewidywane ilości 
dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu 
roku uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz 
posiadanych środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości
Określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie 
przekroczy 20 % w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w danym pakiecie.
7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo 
od
Ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty 
wybranego Wykonawcy w danym pakiecie. 8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia 
określony w załączniku nr 1 do specyfikacji Istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie 
znaku towarowego, patentu lub pochodzenia
Dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy (skład, spektrum działania), parametry, 
skuteczność działania nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, nie powodujące powstania różnic 
terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym (o udowodnionej równoważności terapeutycznej, 
pod warunkiem zachowania wymaganej dawki i postaci leku). Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje 
odpowiednik, to musi wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty
Potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np. specyfikację jakościową, 
świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie budzący 
wątpliwości musi wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych.
Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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:
Dostawa leków
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.
Ul. Gładkie 1 34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala 
Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w zał. nr 1 do specyfikacji (kalkulacja cenowa oferty). Pakiet składa się z 2 pozycji.
2. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie zobowiązującymi 
przepisami,w szczególności: ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 
499).
3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.
4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 
rok),liczony od dnia dostawy.
6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do siwz) przewidywane ilości 
dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu 
roku uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz 
posiadanych środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości
Określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie 
przekroczy 20 % w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w danym pakiecie.
7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo 
od
Ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty 
wybranego Wykonawcy w danym pakiecie. 8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia 
określony w załączniku nr 1 do specyfikacji Istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie 
znaku towarowego, patentu lub pochodzenia
Dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy (skład, spektrum działania), parametry, 
skuteczność działania nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, nie powodujące powstania różnic 
terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym (o udowodnionej równoważności terapeutycznej, 
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pod warunkiem zachowania wymaganej dawki i postaci leku). Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje 
odpowiednik, to musi wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty
Potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np. specyfikację jakościową, 
świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie budzący 
wątpliwości musi wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych.
Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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.1.6) 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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 092-219053

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Dostawa leków

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
21/07/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
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V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Farmacol -Logistyka Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Ul. Szopienicka 77
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-431
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 706 189.20 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 596 695.46 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
Dostawa leków

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
21/07/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Urtica Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Ul. Krzemieniecka 120
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-613
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PGF S.A.
Adres pocztowy: Ul. Zbąszyńska 3
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 91-342
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
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V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 268 950.00 PLN
Najtańsza oferta: 259 977.33 PLN / Najdroższa oferta: 291 942.11 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3

Nazwa:
Dostawa leków

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
21/07/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Baxter Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Ul. Kruczkowskiego 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-380
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 96 841.00 PLN
Najtańsza oferta: 94 034.10 PLN / Najdroższa oferta: 96 970.40 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 4

Nazwa:
Dostawa leków

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 5
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Nazwa:
Dostawa leków

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
21/07/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Urtica Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Ul. Krzemieniecka 120
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-613
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PGF S.A.
Adres pocztowy: Ul. Zbąszyńska 3
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 91-342
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 32 543.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 29 849.60 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 6

Nazwa:
Dostawa leków

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
21/07/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
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Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PPHU”Specjał” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Ul. Aleja Jana Pawła II 80/5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-175
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 110 690.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 110 881.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 7

Nazwa:
Dostawa leków

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
21/07/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Urtica Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Ul. Krzemieniecka 120
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-613
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: PGF S.A.
Adres pocztowy: Ul. Zbąszyńska 3
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 91-342
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 49 295.00 PLN
Najtańsza oferta: 43 203.60 PLN / Najdroższa oferta: 43 302.27 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 8

Nazwa:
Dostawa leków

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 9

Nazwa:
Dostawa leków

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
21/07/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-864
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
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V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 16 552.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 16 845.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 10

Nazwa:
Dostawa leków

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 11

Nazwa:
Dostawa leków

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 12

Nazwa:
Dostawa leków

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
21/07/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: Urtica Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Ul. Krzemieniecka 120
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-613
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PGF S.A.
Adres pocztowy: Ul. Zbąszyńska 3
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 91-342
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 86 025.00 PLN
Najtańsza oferta: 85 354.60 PLN / Najdroższa oferta: 89 414.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 13

Nazwa:
Dostawa leków

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 14

Nazwa:
Dostawa leków

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
21/07/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
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V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Astra Zeneca AB
Adres pocztowy: SE- 151 85
Miejscowość: SöDERTäLJE
Kod NUTS: SE1 ÖSTRA SVERIGE
Państwo: Szwecja
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 97 800.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 97 461.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 99 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
: przyjęcie zamówienia, realizacja zamówienia, dostarczenie leku do miejsca wskazanego w umowie 
świadczenie serwisu posprzedażowego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 15

Nazwa:
Dostawa leków

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
21/07/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Urtica Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Ul. Krzemieniecka 120
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-613
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: PGF S.A.
Adres pocztowy: Ul. Zbąszyńska 3
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 91-342
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 70 600.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 69 830.75 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Z uwagi na to, że nie ma odpowiedniej opcji w ogłoszeniu udzieleniu zamówienia, a nie doszło do przerwania 
procedury, Zamawiający informuje, że w części nr 4,8,10 w sekcji V.1) "Informacje o nieudzieleniu zamówienia" 
zaznaczył pierwszą opcję. Natomiast przyczyną nieudzielenia zamówienia w tych częściach jest to, że cena 
oferty najkorzystniejszej ww. częściach przekracza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia i w zakresie tych części postępowanie zostało unieważnione na podstawie z art. 93 
ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 06-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej 
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
2.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. 3. 
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 pkt 2. zdanie drugie, albo w terminie 
15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także 
wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
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ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia na stronie internetowej. 5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 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. 6. Szczegółowe regulacje dotyczące 
środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp

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: 06-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2020
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