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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:456317-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Strzyżów: Produkty farmaceutyczne
2021/S 176-456317

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie
Adres pocztowy: UL. DĄBROWSKIEGO 10
Miejscowość: STRZYŻÓW
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 38-100
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@zozstrzyzow.pl 
Tel.:  +48 172761058
Faks:  +48 172761058
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zozstrzyzow.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f604ff19-bf00-4290-a75f-af01d8460753
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa leków do ZOZ Strzyżów
Numer referencyjny: ZOZ.ZP-382-14/21

II.1.2) Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla ZOZ Strzyżów w pakietach w zakresie i ilości określonych w 
załączniku nr 1 „Szczegółowa specyfikacja – formularz asortymentowo-cenowy” w okresie 12 miesięcy od dnia 
podpisania umowy.

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:
Pakiet 1: Leki różne I
Część nr: 1

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
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 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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, zwiększyćwartość 
zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % wramach 
każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nieprzysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcjinie 
skorzysta. Korzystając z prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aneksem okresu 
realizacji zamówienia w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy.

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:
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Pakiet 2: Leki różne II
Część nr: 2

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
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 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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, zwiększyćwartość 
zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % wramach 
każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nieprzysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcjinie 
skorzysta. Korzystając z prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aneksem okresu 
realizacji zamówienia w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy.

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:
Pakiet 3: Leki różne III
Część nr: 3

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

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

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

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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, zwiększyćwartość 
zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % wramach 
każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nieprzysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcjinie 
skorzysta. Korzystając z prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aneksem okresu 
realizacji zamówienia w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy.

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:
Pakiet 4: Leki różne IV
Część nr: 4

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
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 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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, zwiększyćwartość 
zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % wramach 
każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nieprzysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcjinie 
skorzysta. Korzystając z prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aneksem okresu 
realizacji zamówienia w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy.

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:
Pakiet 5: Leki różne V
Część nr: 5

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
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 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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, zwiększyćwartość 
zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % wramach 
każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nieprzysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcjinie 
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skorzysta. Korzystając z prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aneksem okresu 
realizacji zamówienia w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy.

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:
Pakiet 6: Leki różne VI
Część nr: 6

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
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 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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, zwiększyćwartość 
zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % wramach 
każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nieprzysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcjinie 
skorzysta. Korzystając z prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aneksem okresu 
realizacji zamówienia w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy.

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:
Pakiet 7: Leki różne VII
Część nr: 7
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
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 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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, zwiększyćwartość 
zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % wramach 
każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nieprzysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcjinie 
skorzysta. Korzystając z prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aneksem okresu 
realizacji zamówienia w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy.

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:
Pakiet 8: Leki różne VIII
Część nr: 8

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
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 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena

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, zwiększyćwartość 
zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % wramach 
każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nieprzysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcjinie 
skorzysta. Korzystając z prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aneksem okresu 
realizacji zamówienia w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy.

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:
Pakiet 9: Leki różne IX
Część nr: 9

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
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 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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, zwiększyćwartość 
zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % wramach 
każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nieprzysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcjinie 
skorzysta. Korzystając z prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aneksem okresu 
realizacji zamówienia w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy.

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:
Pakiet 10: Leki różne X
Część nr: 10

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
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 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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, zwiększyćwartość 
zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % wramach 
każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nieprzysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcjinie 
skorzysta. Korzystając z prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aneksem okresu 
realizacji zamówienia w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 11: Leki różne XI
Część nr: 11

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
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 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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, zwiększyćwartość 
zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % wramach 
każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nieprzysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcjinie 
skorzysta. Korzystając z prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aneksem okresu 
realizacji zamówienia w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy.

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:
Pakiet 12: Leki różne XII
Część nr: 12

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
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 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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, zwiększyćwartość 
zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % wramach 
każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nieprzysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcjinie 
skorzysta. Korzystając z prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aneksem okresu 
realizacji zamówienia w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy.

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:
Pakiet 13: Leki różne XIII
Część nr: 13

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
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 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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, zwiększyćwartość 
zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % wramach 
każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nieprzysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcjinie 
skorzysta. Korzystając z prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aneksem okresu 
realizacji zamówienia w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy.

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:
Pakiet 14: Leki różne XIV
Część nr: 14

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
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 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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, zwiększyćwartość 

10/09/2021 S176
https://ted.europa.eu/TED

12 / 30



Dz.U./S S176
10/09/2021
456317-2021-PL

13 / 30

zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % wramach 
każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nieprzysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcjinie 
skorzysta. Korzystając z prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aneksem okresu 
realizacji zamówienia w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy.

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:
Pakiet 15: Leki różne XV
Część nr: 15

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
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 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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, zwiększyćwartość 
zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % wramach 
każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nieprzysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcjinie 
skorzysta. Korzystając z prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aneksem okresu 
realizacji zamówienia w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy.

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
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II.2.1) Nazwa:
Pakiet 16: Leki różne XVI
Część nr: 16

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
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 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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, zwiększyćwartość 
zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % wramach 
każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nieprzysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcjinie 
skorzysta. Korzystając z prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aneksem okresu 
realizacji zamówienia w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy.

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:
Pakiet 17: Leki różne XVII
Część nr: 17

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dział Farmacji Szpitalnej ZOZ, Strzyżów, ul. 700-lecia 1, POLSKA
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II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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, zwiększyćwartość 
zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % wramach 
każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nieprzysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcjinie 
skorzysta. Korzystając z prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aneksem okresu 
realizacji zamówienia w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy.

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:
Pakiet 18: Leki różne XVIII
Część nr: 18

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
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 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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, zwiększyćwartość 
zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % wramach 
każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nieprzysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcjinie 
skorzysta. Korzystając z prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aneksem okresu 
realizacji zamówienia w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy.

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:
Pakiet 19: Leki różne XIX
Część nr: 19

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
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 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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, zwiększyćwartość 
zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % wramach 
każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nieprzysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcjinie 
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skorzysta. Korzystając z prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aneksem okresu 
realizacji zamówienia w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy.

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:
Pakiet 20: Leki różne XX
Część nr: 20

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
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 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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, zwiększyćwartość 
zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % wramach 
każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nieprzysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcjinie 
skorzysta. Korzystając z prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aneksem okresu 
realizacji zamówienia w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy.

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:
Pakiet 21: Leki różne XXI
Część nr: 21
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
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 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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, zwiększyćwartość 
zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % wramach 
każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nieprzysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcjinie 
skorzysta. Korzystając z prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aneksem okresu 
realizacji zamówienia w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy.

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:
Pakiet 22: Leki różne XXII
Część nr: 22

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
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 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena

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, zwiększyćwartość 
zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % wramach 
każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nieprzysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcjinie 
skorzysta. Korzystając z prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aneksem okresu 
realizacji zamówienia w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy.

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:
Pakiet 23: Leki różne XXIII
Część nr: 23

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
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 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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, zwiększyćwartość 
zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % wramach 
każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nieprzysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcjinie 
skorzysta. Korzystając z prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aneksem okresu 
realizacji zamówienia w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy.

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:
Pakiet 24: Leki różne XXIV
Część nr: 24

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
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 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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, zwiększyćwartość 
zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % wramach 
każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nieprzysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcjinie 
skorzysta. Korzystając z prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aneksem okresu 
realizacji zamówienia w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 25: Leki różne XXV
Część nr: 25

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
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 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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, zwiększyćwartość 
zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % wramach 
każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nieprzysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcjinie 
skorzysta. Korzystając z prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aneksem okresu 
realizacji zamówienia w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy.

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:
Pakiet 26: Leki różne XXVI
Część nr: 26

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
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 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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, zwiększyćwartość 
zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % wramach 
każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nieprzysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcjinie 
skorzysta. Korzystając z prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aneksem okresu 
realizacji zamówienia w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy.

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:
Pakiet 27: Leki różne XXVII
Część nr: 27

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
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 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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, zwiększyćwartość 
zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % wramach 
każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nieprzysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcjinie 
skorzysta. Korzystając z prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aneksem okresu 
realizacji zamówienia w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy.

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:
Pakiet 28: Leki różne XXVIII
Część nr: 28

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
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 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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, zwiększyćwartość 
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zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % wramach 
każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nieprzysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcjinie 
skorzysta. Korzystając z prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aneksem okresu 
realizacji zamówienia w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy.

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:
Pakiet 29: Leki różne XXIX
Część nr: 29

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
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 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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, zwiększyćwartość 
zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % wramach 
każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nieprzysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcjinie 
skorzysta. Korzystając z prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aneksem okresu 
realizacji zamówienia w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy.

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
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II.2.1) Nazwa:
Pakiet 30: Leki różne XXX
Część nr: 30

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
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 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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, zwiększyćwartość 
zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % wramach 
każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nieprzysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcjinie 
skorzysta. Korzystając z prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aneksem okresu 
realizacji zamówienia w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy.

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:
Pakiet 31: Leki różne XXXI
Część nr: 31

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dział Farmacji Szpitalnej ZOZ, Strzyżów, ul. 700-lecia 1, POLSKA
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II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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, zwiększyćwartość 
zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % wramach 
każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nieprzysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcjinie 
skorzysta. Korzystając z prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aneksem okresu 
realizacji zamówienia w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy.

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:
Pakiet 32: Leki różne XXXII
Część nr: 32

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
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 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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, zwiększyćwartość 
zamawianych produktów w ramach poszczególnych asortymentów, nie więcej jednak niż o 30 % wramach 
każdego z asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawcy nieprzysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z w/w prawa opcjinie 
skorzysta. Korzystając z prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aneksem okresu 
realizacji zamówienia w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Dotyczy Wykonawców oferujących produkty lecznicze: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, 
którzy są uprawnieni do sprzedaży produktów leczniczych Zamawiającemu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 
2001 roku prawo farmaceutyczne. (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 2211 z późniejszymi zmianami).
Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnienia do sprzedaży produktów leczniczych Zamawiającemu 
(dotyczy Wykonawców oferujących produkty lecznicze):
1. Podmioty określone w art. 72 ustawy Prawo farmaceutyczne (hurtownie, składy konsygnacyjne i 
składy celne) - Kopia ważnego aktu administracyjnego (koncesji, zezwolenia) wydanego przez Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego (GIF, MZ) uprawniającego do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, składu 
konsygnacyjnego, składu celnego lub kopia równoważnego dokumentu wydanego przez właściwe organy 
państw członkowskich UE, a w przypadku składania oferty na leki psychotropowe i środki odurzające - 
odpowiednio wymagane zezwolenie.
2. Podmioty określone w art. 23 ustawy Prawo farmaceutyczne (podmioty odpowiedzialne) - Kopia ważnego 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Radę Unii Europejskiej albo Komisję 
Europejską na wniosek podmiotu odpowiedzialnego.
3. Podmioty określone w art. 42 ustawy Prawo farmaceutyczne (wytwórcy) - Kopia ważnego pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Radę Unii Europejskiej albo Komisję Europejską 
na wniosek podmiotu odpowiedzialnego zawierającego w wykazie wytwórców, u których następuje zwolnienie 
serii, nazwę i adres Wykonawcy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

10/09/2021 S176
https://ted.europa.eu/TED

27 / 30



Dz.U./S S176
10/09/2021
456317-2021-PL

28 / 30

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

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

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.1.8) 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 115-278607

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/10/2021
Czas lokalny: 12:00

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

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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/01/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/10/2021
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Zespół Opieki Zdrowotnej, 38-100 Strzyżów, ul. Dąbrowskiego 10, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 
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:
sierpień 2022

VI.3) Informacje dodatkowe:
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W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty 
elektronicznej.
Podstawy wykluczenia Wykonawcy (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy), na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1–
6 ustawy oraz art. 108 ust. 2 ustawy.
Dodatkowo, z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 109 
ust. 1 pkt 4 ustawy.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:
1. oświadczenie, w zakresie wskazanym w zał. nr 2 do SWZ;
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
4. informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem;
5. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej. Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 4 do SWZ;
6. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3–6 ustawy (w 
zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ). Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 3 do SWZ.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków, wykaz oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających brak podstaw wykluczenia w odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium RP zawarty jest w SWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania 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 KrajowejIzby Odwoławczej. 2. Odwołanie przysługuje 
wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynność iZamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub zaniechania czynności, do którejZamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. 
Odwołanie powinno wskazywać czynność lubzaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłeprzedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniającewniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby 
w formie pisemnej lub postaci elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanegocertyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 
tego rodzaju podpisu. 5. Odwołującyprzesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, abymógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. 
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni oddnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostałyprzesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w 
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłanew inny sposób. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, 
a także wobec postanowień SpecyfikacjiIstotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymUnii 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 powziętolub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiącychpodstawę jego wniesienia. 9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie 
terminu składania ofert biegterminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę 
orzeczenia. 10. Na wyrok KrajowejIzby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2021
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