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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461567-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Strzyżów: Produkty farmaceutyczne
2018/S 203-461567

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie
ul. Dąbrowskiego 10
Strzyżów
38-100
Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Czemerzyńska
Tel.:  +48 172761058
E-mail: przetargi.uc@zozstrzyzow.pl 
Faks:  +48 172761058
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zozstrzyzow.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zozstrzyzow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie
ul. Dąbrowskiego 10
Strzyżów
38-100
Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Czemerzyńska
Tel.:  +48 172761058
E-mail: przetargi.uc@zozstrzyzow.pl 
Faks:  +48 172761058
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zozstrzyzow.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

mailto:przetargi.uc@zozstrzyzow.pl
www.zozstrzyzow.pl
www.zozstrzyzow.pl
mailto:przetargi.uc@zozstrzyzow.pl
www.zozstrzyzow.pl
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I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa leków
Numer referencyjny: ZOZ.ZP-382-23/18

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa leków dla ZOZ Strzyżów z podziałem na pakiety

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki różne I
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dział Farmacji Szpitalnej ZOZ, Strzyżów, ul. 700-lecia 1, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / 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:
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Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji,
które przejawia się tym, że Zamawiający może, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb, zwiększyć
wartość zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % w
ramach każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nie
przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcji
nie skorzysta.

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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 200,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE II
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ ZOZ STRZYŻÓW UL. 700-LECIA 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / 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:
Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji,
Które przejawia się tym, że Zamawiający może, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb, zwiększyć
Wartość zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % w
Ramach każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nie
Przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcji
Nie skorzysta.

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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50,00zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE III
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ ZOZ STRZYŻÓW UL. 700-LECIA 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / 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:
Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji,
Które przejawia się tym, że Zamawiający może, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb, zwiększyć
Wartość zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % w
Ramach każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nie
Przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcji
Nie skorzysta.

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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 500,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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LEKI RÓŻNE IV
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ ZOZ STRZYŻÓW UL. 700-LECIA 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / 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:
Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji,
Które przejawia się tym, że Zamawiający może, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb, zwiększyć
Wartość zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % w
Ramach każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nie
Przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcji
Nie skorzysta.

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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 150,00zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE V
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ ZOZ STRZYŻÓW UL. 700-LECIA 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / 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:
Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji,
Które przejawia się tym, że Zamawiający może, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb, zwiększyć
Wartość zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % w
Ramach każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nie
Przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcji
Nie skorzysta.

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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10,00zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE VI
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ ZOZ STRZYŻÓW UL. 700-LECIA 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / 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:
Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji,
Które przejawia się tym, że Zamawiający może, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb, zwiększyć
Wartość zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % w
Ramach każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nie
Przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcji
Nie skorzysta.

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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 300,00zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE VII
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ ZOZ STRZYŻÓW UL. 700-LECIA 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / 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
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji,
Które przejawia się tym, że Zamawiający może, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb, zwiększyć
Wartość zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % w
Ramach każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nie
Przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcji
Nie skorzysta.

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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1200,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE VIII
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ ZOZ STRZYŻÓW UL. 700-LECIA 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / 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:
Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji,
Które przejawia się tym, że Zamawiający może, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb, zwiększyć
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Wartość zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % w
Ramach każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nie
Przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcji
Nie skorzysta.

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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1700,00zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE IX
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ ZOZ STRZYŻÓW UL. 700-LECIA 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / 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:
Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji,
Które przejawia się tym, że Zamawiający może, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb, zwiększyć
Wartość zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % w
Ramach każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nie
Przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcji
Nie skorzysta.

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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 800,00zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE X
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ ZOZ STRZYŻÓW UL. 700-LECIA 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / 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:
Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji,
Które przejawia się tym, że Zamawiający może, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb, zwiększyć
Wartość zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % w
Ramach każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nie
Przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcji
Nie skorzysta.

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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 700,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE XI
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Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ ZOZ STRZYŻÓW UL. 700-LECIA 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / 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:
Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji,
Które przejawia się tym, że Zamawiający może, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb, zwiększyć
Wartość zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % w
Ramach każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nie
Przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcji
Nie skorzysta.

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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50,00zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE XII
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ ZOZ STRZYŻÓW UL. 700-LECIA 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / 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:
Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji,
Które przejawia się tym, że Zamawiający może, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb, zwiększyć
Wartość zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % w
Ramach każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nie
Przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcji
Nie skorzysta.

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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE XIII
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ ZOZ STRZYŻÓW UL. 700-LECIA 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / Waga: 40
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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:
Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji,
Które przejawia się tym, że Zamawiający może, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb, zwiększyć
Wartość zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % w
Ramach każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nie
Przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcji
Nie skorzysta.

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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 200,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE XIV
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ ZOZ STRZYŻÓW UL. 700-LECIA 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / 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
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji,
Które przejawia się tym, że Zamawiający może, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb, zwiększyć
Wartość zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % w
Ramach każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nie
Przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcji
Nie skorzysta.

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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE XV
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ ZOZ STRZYŻÓW UL. 700-LECIA 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / 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:
Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji,
Które przejawia się tym, że Zamawiający może, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb, zwiększyć
Wartość zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % w
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Ramach każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nie
Przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcji
Nie skorzysta.

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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 800,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE XVI
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ ZOZ STRZYŻÓW UL. 700-LECIA 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / 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:
Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji,
Które przejawia się tym, że Zamawiający może, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb, zwiększyć
Wartość zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % w
Ramach każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nie
Przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcji
Nie skorzysta.

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
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1200,00zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE XVII
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ ZOZ STRZYŻÓW UL. 700-LECIA 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / 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:
Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji,
Które przejawia się tym, że Zamawiający może, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb, zwiększyć
Wartość zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % w
Ramach każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nie
Przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcji
Nie skorzysta.

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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1100,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE XVIII
Część nr: 18
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ ZOZ STRZYŻÓW UL. 700-LECIA 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / 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:
Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji,
Które przejawia się tym, że Zamawiający może, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb, zwiększyć
Wartość zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % w
Ramach każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nie
Przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcji
Nie skorzysta.

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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10,00zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE XIX
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ ZOZ STRZYŻÓW UL. 700-LECIA 1
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II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / 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:
Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji,
Które przejawia się tym, że Zamawiający może, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb, zwiększyć
Wartość zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % w
Ramach każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nie
Przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcji
Nie skorzysta.

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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 200,00zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE XX
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ ZOZ STRZYŻÓW UL. 700-LECIA 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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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:
Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji,
Które przejawia się tym, że Zamawiający może, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb, zwiększyć
Wartość zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % w
Ramach każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nie
Przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcji
Nie skorzysta.

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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 200,00zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE XXI
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ ZOZ STRZYŻÓW UL. 700-LECIA 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / 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
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji,
Które przejawia się tym, że Zamawiający może, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb, zwiększyć
Wartość zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % w
Ramach każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nie
Przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcji
Nie skorzysta.

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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 300,00zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE XXII
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ ZOZ STRZYŻÓW UL. 700-LECIA 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / 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:
Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji,
Które przejawia się tym, że Zamawiający może, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb, zwiększyć
Wartość zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % w
Ramach każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nie
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Przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcji
Nie skorzysta.

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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE XXIII
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ ZOZ STRZYŻÓW UL. 700-LECIA 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / 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:
Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji,
Które przejawia się tym, że Zamawiający może, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb, zwiększyć
Wartość zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % w
Ramach każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nie
Przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcji
Nie skorzysta.

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



Dz.U./S S203
20/10/2018
461567-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 22 / 31

20/10/2018 S203
https://ted.europa.eu/
TED

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

22 / 31

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 400,00zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE XXIV
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ ZOZ STRZYŻÓW UL. 700-LECIA 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / 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:
Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji,
Które przejawia się tym, że Zamawiający może, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb, zwiększyć
Wartość zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % w
Ramach każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nie
Przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcji
Nie skorzysta.

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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 600,00zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE XXV
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ ZOZ STRZYŻÓW UL. 700-LECIA 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / 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:
Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji,
Które przejawia się tym, że Zamawiający może, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb, zwiększyć
Wartość zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % w
Ramach każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nie
Przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcji
Nie skorzysta.

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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100,00zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE XXVI
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ ZOZ STRZYŻÓW UL. 700-LECIA 1

II.2.4) Opis zamówienia:
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / 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:
Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji,
Które przejawia się tym, że Zamawiający może, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb, zwiększyć
Wartość zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % w
Ramach każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nie
Przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcji
Nie skorzysta.

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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100,00zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE XXVII
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ ZOZ STRZYŻÓW UL. 700-LECIA 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
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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:
Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji,
Które przejawia się tym, że Zamawiający może, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb, zwiększyć
Wartość zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % w
Ramach każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nie
Przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcji
Nie skorzysta.

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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 300,00zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE XXVIII
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ ZOZ STRZYŻÓW UL. 700-LECIA 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / 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
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Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji,
Które przejawia się tym, że Zamawiający może, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb, zwiększyć
Wartość zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % w
Ramach każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nie
Przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcji
Nie skorzysta.

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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50,00zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE XXIX
Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ ZOZ STRZYŻÓW UL. 700-LECIA 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / 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:
Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji,
Które przejawia się tym, że Zamawiający może, w zależności od swoich rzeczywistych potrzeb, zwiększyć
Wartość zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % w
Ramach każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nie
Przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcji
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Nie skorzysta.

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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 300,00zł.

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na zasadzie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz na zasadzie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy
PZP,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna ww warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca posiada koncesję lub pozwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (w przypadku
zaoferowania produktów leczniczych).
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
Wykonawca składa w terminie składania ofert Formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia(JEDZ)zawierający aktualne oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
Nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w SIWZ. UWAGA: Środkiem służącym do złożenia JEDZ przez Wykonawców jest poczta
elektroniczna.
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
Dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert,
2) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
3) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
Zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
W sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca
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może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
6) Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z
rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
7) Oświadczenia, że zaoferowane produkty lecznicze posiadają aktualne na dzień składania oferty pozwolenia
na dopuszczenie do obrotu na terenie RP wydane przez Ministra Zdrowia lub pozwolenie na dopuszczenie do
obrotu wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską
8) Oświadczenia, że zaoferowane wyroby medyczne spełniają wymogi z ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz.U. 2015 r. poz. 876)
9) Oświadczenia, że zaoferowane środki spożywcze specjalistycznego przeznaczenia żywieniowego posiadają
wymagane zezwolenia zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Żywności i Żywienia (Dz.
U. z 2015 r poz. 594 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16.09.2010r. (Dz. U. 2015r. poz.
1026 tj.) w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym
zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym
zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

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

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/03/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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: 15/03/2019
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Zespół Opieki Zdrowotnej, 38-100 Strzyżów, ul. Dąbrowskiego 10, Sala Konferencyjna na parterze, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Luty 2020

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą określony został w IV.2.6) jako 2 miesiące, przy
czym jeden miesiąc to 30 dni.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie
zbadania, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. (Art. 24aa)
3. Inne dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Wypełniony Formularz oferty
2) Wypełniony Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik Nr 1
3) Dowód wpłaty wadium (wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć do siedziby
Zamawiającego – sekretariat Dyrektora do dnia składania ofert do godziny składania ofert. Natomiast do oferty
należy dołączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem).
4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest
osoba upoważniona. Zamawiający wymaga przedłożenia oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza.
5. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia.
6. Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub/i załączenie
stosownych dokumentów/oświadczeń na tę okoliczność w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa zamówień publicznych
— „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg do sądu na wyroki Krajowej Izby
Odwoławczej.
2. 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.
3. 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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. 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.
6. 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 ustawy zdanie drugie
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec innych czynności zamawiającego 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.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
10. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/10/2018
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