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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:453882-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne
2018/S 200-453882

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Minsterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w
Katowicach im. sierż. G. Załogi
ul. Głowackiego 10
Katowice
40-052
Polska
Osoba do kontaktów: Daniel Urbański
Tel.:  +48 327827333
E-mail: zampub@zozmswia.katowice.pl 
Faks:  +48 327827333
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zozmswia.katowice.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zozmswia.katowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji im.
Grzegorza Załogi w Katowicach, Dział Organizacyjno-Prawny i Zamówień Publicznych
ul. Kilińskiego 42
Katowice
40-052
Polska
Osoba do kontaktów: Daniel Urbański
Tel.:  +48 327827333
E-mail: zampub@zozmswia.katowice.pl 
Faks:  +48 327827333
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zozmsw.katowice.pl
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I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa leków dla SP ZOZ MSWiA w Katowicach
Numer referencyjny: 22/18

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach z podziałem na 26 niżej wymienione części
zwane dalej pakietami. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – leki wchodzące w skład pakietów
zawierają Specyfikacje Asortymentowo-Ilościowo-wartościowe poszczególnych pakietów stanowiące załączniki
nr 1.1 – 1.26 do SIWZ.

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 ogólne
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Katowicach, ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do SIWZ.

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
Koniec: 31/01/2020
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 możliwość niewykorzystania przedmiotu zamówienia nie więcej niż 30 % wartości
danego pakietu.
4.8.8.2. Zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej
części zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie
może zmienić całkowitej wartości umowy,
4.8.8.3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu niewykorzystania zakresu
ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego
umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego
tytułu.
4.8.8.4. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zamówić u Wykonawcy dodatkowy
zakres dostaw obejmujący asortyment opisany w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w
Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowymi.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zamówienia. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zamówione na wartość do 30
% wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki RTU- gotowe do użycia
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Katowicach, ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SIWZ.

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
Koniec: 31/01/2020
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 możliwość niewykorzystania przedmiotu zamówienia nie więcej niż 30 % wartości
danego pakietu.
4.8.8.2. Zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej
części zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie
może zmienić całkowitej wartości umowy,
4.8.8.3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu niewykorzystania zakresu
ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego
umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego
tytułu.
4.8.8.4. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zamówić u Wykonawcy dodatkowy
zakres dostaw obejmujący asortyment opisany w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w
Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowymi.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zamówienia. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zamówione na wartość do 30
% wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki ogólne 2
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Katowicach, ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 1.3 do SIWZ.

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
Koniec: 31/01/2020
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 możliwość niewykorzystania przedmiotu zamówienia nie więcej niż 30 % wartości
danego pakietu.
4.8.8.2. Zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej
części zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie
może zmienić całkowitej wartości umowy,
4.8.8.3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu niewykorzystania zakresu
ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego
umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego
tytułu.
4.8.8.4. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zamówić u Wykonawcy dodatkowy
zakres dostaw obejmujący asortyment opisany w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w
Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowymi.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zamówienia. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zamówione na wartość do 30
% wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Antybiotyki
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Katowicach, ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do SIWZ.

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
Koniec: 31/01/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie



Dz.U./S S200
17/10/2018
453882-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 32

17/10/2018 S200
https://ted.europa.eu/
TED

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

6 / 32

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 możliwość niewykorzystania przedmiotu zamówienia nie więcej niż 30 % wartości
danego pakietu.
4.8.8.2. Zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej
części zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie
może zmienić całkowitej wartości umowy,
4.8.8.3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu niewykorzystania zakresu
ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego
umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego
tytułu.
4.8.8.4. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zamówić u Wykonawcy dodatkowy
zakres dostaw obejmujący asortyment opisany w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w
Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowymi.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zamówienia. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zamówione na wartość do 30
% wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki psychotropowe i środki narkotyczne
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Katowicach, ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 1.5 do SIWZ.

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
Koniec: 31/01/2020
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 możliwość niewykorzystania przedmiotu zamówienia nie więcej niż 30 % wartości
danego pakietu.
4.8.8.2. Zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej
części zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie
może zmienić całkowitej wartości umowy,
4.8.8.3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu niewykorzystania zakresu
ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego
umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego
tytułu.
4.8.8.4. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zamówić u Wykonawcy dodatkowy
zakres dostaw obejmujący asortyment opisany w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w
Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowymi.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zamówienia. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zamówione na wartość do 30
% wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stomatologiczne
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Katowicach, ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 1.6 do SIWZ.

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
Koniec: 31/01/2020
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 możliwość niewykorzystania przedmiotu zamówienia nie więcej niż 30 % wartości
danego pakietu.
4.8.8.2. Zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej
części zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie
może zmienić całkowitej wartości umowy,
4.8.8.3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu niewykorzystania zakresu
ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego
umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego
tytułu.
4.8.8.4. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zamówić u Wykonawcy dodatkowy
zakres dostaw obejmujący asortyment opisany w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w
Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowymi.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zamówienia. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zamówione na wartość do 30
% wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Heparyny drobnocząsteczkowe 1
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Katowicach, ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 1.7 do SIWZ.

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
Koniec: 31/01/2020
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 możliwość niewykorzystania przedmiotu zamówienia nie więcej niż 30 % wartości
danego pakietu.
4.8.8.2. Zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej
części zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie
może zmienić całkowitej wartości umowy,
4.8.8.3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu niewykorzystania zakresu
ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego
umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego
tytułu.
4.8.8.4. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zamówić u Wykonawcy dodatkowy
zakres dostaw obejmujący asortyment opisany w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w
Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowymi.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zamówienia. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zamówione na wartość do 30
% wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Heparyny drobnocząsteczkowe 2
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Katowicach, ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 1.8 do SIWZ.

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
Koniec: 31/01/2020
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 możliwość niewykorzystania przedmiotu zamówienia nie więcej niż 30 % wartości
danego pakietu.
4.8.8.2. Zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej
części zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie
może zmienić całkowitej wartości umowy,
4.8.8.3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu niewykorzystania zakresu
ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego
umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego
tytułu.
4.8.8.4. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zamówić u Wykonawcy dodatkowy
zakres dostaw obejmujący asortyment opisany w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w
Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowymi.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zamówienia. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zamówione na wartość do 30
% wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Heparyny drobnocząsteczkowe 3
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Katowicach, ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 1.9 do SIWZ.

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
Koniec: 31/01/2020
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 możliwość niewykorzystania przedmiotu zamówienia nie więcej niż 30 % wartości
danego pakietu.
4.8.8.2. Zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej
części zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie
może zmienić całkowitej wartości umowy,
4.8.8.3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu niewykorzystania zakresu
ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego
umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego
tytułu.
4.8.8.4. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zamówić u Wykonawcy dodatkowy
zakres dostaw obejmujący asortyment opisany w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w
Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowymi.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zamówienia. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zamówione na wartość do 30
% wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Erytropoetyna alfa
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Katowicach, ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 1.10 do SIWZ.

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
Koniec: 31/01/2020
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 możliwość niewykorzystania przedmiotu zamówienia nie więcej niż 30 % wartości
danego pakietu.
4.8.8.2. Zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej
części zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie
może zmienić całkowitej wartości umowy,
4.8.8.3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu niewykorzystania zakresu
ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego
umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego
tytułu.
4.8.8.4. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zamówić u Wykonawcy dodatkowy
zakres dostaw obejmujący asortyment opisany w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w
Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowymi.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zamówienia. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zamówione na wartość do 30
% wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Erytropoetyny 1
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Katowicach, ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 1.11 do SIWZ.

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
Koniec: 31/01/2020
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 możliwość niewykorzystania przedmiotu zamówienia nie więcej niż 30 % wartości
danego pakietu.
4.8.8.2. Zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej
części zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie
może zmienić całkowitej wartości umowy,
4.8.8.3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu niewykorzystania zakresu
ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego
umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego
tytułu.
4.8.8.4. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zamówić u Wykonawcy dodatkowy
zakres dostaw obejmujący asortyment opisany w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w
Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowymi.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zamówienia. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zamówione na wartość do 30
% wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Erytropoetyny 2
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Katowicach, ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 1.12 do SIWZ.

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
Koniec: 31/01/2020
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 możliwość niewykorzystania przedmiotu zamówienia nie więcej niż 30 % wartości
danego pakietu.
4.8.8.2. Zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej
części zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie
może zmienić całkowitej wartości umowy,
4.8.8.3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu niewykorzystania zakresu
ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego
umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego
tytułu.
4.8.8.4. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zamówić u Wykonawcy dodatkowy
zakres dostaw obejmujący asortyment opisany w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w
Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowymi.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zamówienia. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zamówione na wartość do 30
% wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Gazy do anestezji
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Katowicach, ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 1.13 do SIWZ.

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
Koniec: 31/01/2020
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 możliwość niewykorzystania przedmiotu zamówienia nie więcej niż 30 % wartości
danego pakietu.
4.8.8.2. Zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej
części zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie
może zmienić całkowitej wartości umowy,
4.8.8.3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu niewykorzystania zakresu
ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego
umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego
tytułu.
4.8.8.4. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zamówić u Wykonawcy dodatkowy
zakres dostaw obejmujący asortyment opisany w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w
Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowymi.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zamówienia. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zamówione na wartość do 30
% wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Substancje do żywienia pozajelitowego
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Katowicach, ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 1.14 do SIWZ.

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
Koniec: 31/01/2020
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 możliwość niewykorzystania przedmiotu zamówienia nie więcej niż 30 % wartości
danego pakietu.
4.8.8.2. Zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej
części zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie
może zmienić całkowitej wartości umowy,
4.8.8.3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu niewykorzystania zakresu
ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego
umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego
tytułu.
4.8.8.4. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zamówić u Wykonawcy dodatkowy
zakres dostaw obejmujący asortyment opisany w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w
Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowymi.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zamówienia. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zamówione na wartość do 30
% wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Katowicach, ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 1.15 do SIWZ.

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
Koniec: 31/01/2020
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 możliwość niewykorzystania przedmiotu zamówienia nie więcej niż 30 % wartości
danego pakietu.
4.8.8.2. Zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej
części zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie
może zmienić całkowitej wartości umowy,
4.8.8.3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu niewykorzystania zakresu
ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego
umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego
tytułu.
4.8.8.4. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zamówić u Wykonawcy dodatkowy
zakres dostaw obejmujący asortyment opisany w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w
Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowymi.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zamówienia. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zamówione na wartość do 30
% wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Granulat wapna sodowanego
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Katowicach, ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 1.16 do SIWZ.

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
Koniec: 31/01/2020
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 możliwość niewykorzystania przedmiotu zamówienia nie więcej niż 30 % wartości
danego pakietu.
4.8.8.2. Zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej
części zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie
może zmienić całkowitej wartości umowy,
4.8.8.3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu niewykorzystania zakresu
ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego
umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego
tytułu.
4.8.8.4. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zamówić u Wykonawcy dodatkowy
zakres dostaw obejmujący asortyment opisany w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w
Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowymi.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zamówienia. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zamówione na wartość do 30
% wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Testy stosowne w okulistyce
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Katowicach, ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 1.17 do SIWZ.

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
Koniec: 31/01/2020
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 możliwość niewykorzystania przedmiotu zamówienia nie więcej niż 30 % wartości
danego pakietu.
4.8.8.2. Zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej
części zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie
może zmienić całkowitej wartości umowy,
4.8.8.3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu niewykorzystania zakresu
ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego
umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego
tytułu.
4.8.8.4. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zamówić u Wykonawcy dodatkowy
zakres dostaw obejmujący asortyment opisany w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w
Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowymi.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zamówienia. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zamówione na wartość do 30
% wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Insuliny 1
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Katowicach, ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 1.18 do SIWZ.

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
Koniec: 31/01/2020
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 możliwość niewykorzystania przedmiotu zamówienia nie więcej niż 30 % wartości
danego pakietu.
4.8.8.2. Zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej
części zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie
może zmienić całkowitej wartości umowy,
4.8.8.3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu niewykorzystania zakresu
ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego
umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego
tytułu.
4.8.8.4. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zamówić u Wykonawcy dodatkowy
zakres dostaw obejmujący asortyment opisany w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w
Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowymi.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zamówienia. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zamówione na wartość do 30
% wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Insuliny 2
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Katowicach, ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 1.19 do SIWZ.

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
Koniec: 31/01/2020
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 możliwość niewykorzystania przedmiotu zamówienia nie więcej niż 30 % wartości
danego pakietu.
4.8.8.2. Zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej
części zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie
może zmienić całkowitej wartości umowy,
4.8.8.3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu niewykorzystania zakresu
ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego
umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego
tytułu.
4.8.8.4. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zamówić u Wykonawcy dodatkowy
zakres dostaw obejmujący asortyment opisany w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w
Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowymi.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zamówienia. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zamówione na wartość do 30
% wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Insuliny 3
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Katowicach, ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 1.20 do SIWZ.

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
Koniec: 31/01/2020
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 możliwość niewykorzystania przedmiotu zamówienia nie więcej niż 30 % wartości
danego pakietu.
4.8.8.2. Zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej
części zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie
może zmienić całkowitej wartości umowy,
4.8.8.3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu niewykorzystania zakresu
ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego
umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego
tytułu.
4.8.8.4. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zamówić u Wykonawcy dodatkowy
zakres dostaw obejmujący asortyment opisany w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w
Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowymi.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zamówienia. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zamówione na wartość do 30
% wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Insuliny 4
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Katowicach, ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 1.21 do SIWZ.

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
Koniec: 31/01/2020
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 możliwość niewykorzystania przedmiotu zamówienia nie więcej niż 30 % wartości
danego pakietu.
4.8.8.2. Zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej
części zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie
może zmienić całkowitej wartości umowy,
4.8.8.3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu niewykorzystania zakresu
ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego
umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego
tytułu.
4.8.8.4. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zamówić u Wykonawcy dodatkowy
zakres dostaw obejmujący asortyment opisany w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w
Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowymi.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zamówienia. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zamówione na wartość do 30
% wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Opatrunki specjalistyczne 1
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Katowicach, ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 1.22 do SIWZ.

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
Koniec: 31/01/2020
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 możliwość niewykorzystania przedmiotu zamówienia nie więcej niż 30 % wartości
danego pakietu.
4.8.8.2. Zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej
części zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie
może zmienić całkowitej wartości umowy,
4.8.8.3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu niewykorzystania zakresu
ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego
umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego
tytułu.
4.8.8.4. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zamówić u Wykonawcy dodatkowy
zakres dostaw obejmujący asortyment opisany w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w
Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowymi.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zamówienia. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zamówione na wartość do 30
% wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Opatrunki specjalistyczne 2
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Katowicach, ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 1.23 do SIWZ.

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
Koniec: 31/01/2020
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 możliwość niewykorzystania przedmiotu zamówienia nie więcej niż 30 % wartości
danego pakietu.
4.8.8.2. Zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej
części zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie
może zmienić całkowitej wartości umowy,
4.8.8.3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu niewykorzystania zakresu
ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego
umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego
tytułu.
4.8.8.4. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zamówić u Wykonawcy dodatkowy
zakres dostaw obejmujący asortyment opisany w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w
Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowymi.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zamówienia. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zamówione na wartość do 30
% wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki różne
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Katowicach, ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 1.24 do SIWZ.

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
Koniec: 31/01/2020
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 możliwość niewykorzystania przedmiotu zamówienia nie więcej niż 30 % wartości
danego pakietu.
4.8.8.2. Zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej
części zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie
może zmienić całkowitej wartości umowy,
4.8.8.3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu niewykorzystania zakresu
ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego
umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego
tytułu.
4.8.8.4. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zamówić u Wykonawcy dodatkowy
zakres dostaw obejmujący asortyment opisany w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w
Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowymi.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zamówienia. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zamówione na wartość do 30
% wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Żelazo dożylne
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Katowicach, ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 1.25 do SIWZ.

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
Koniec: 31/01/2020
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 możliwość niewykorzystania przedmiotu zamówienia nie więcej niż 30 % wartości
danego pakietu.
4.8.8.2. Zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej
części zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie
może zmienić całkowitej wartości umowy,
4.8.8.3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu niewykorzystania zakresu
ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego
umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego
tytułu.
4.8.8.4. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zamówić u Wykonawcy dodatkowy
zakres dostaw obejmujący asortyment opisany w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w
Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowymi.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zamówienia. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zamówione na wartość do 30
% wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki różne 2
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Katowicach, ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 1.26 do SIWZ.

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
Koniec: 31/01/2020
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 możliwość niewykorzystania przedmiotu zamówienia nie więcej niż 30 % wartości
danego pakietu.
4.8.8.2. Zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej
części zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie
może zmienić całkowitej wartości umowy,
4.8.8.3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu niewykorzystania zakresu
ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego
umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego
tytułu.
4.8.8.4. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zamówić u Wykonawcy dodatkowy
zakres dostaw obejmujący asortyment opisany w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w
Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowymi.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zamówienia. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zamówione na wartość do 30
% wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał zezwolenie Głównego
InspektoraFarmaceutycznego na:
6.1.1.1. podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej
Lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na:
6.1.1.2. wytwarzanie konkretnego oferowanego produktu leczniczego – leku,
6.1.1.3. import konkretnego oferowanego produktu leczniczego – leku,
Wydane zgodnie z Prawem farmaceutycznym.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy reguluje wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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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: 21/12/2018
Czas lokalny: 10:00

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

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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/02/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/12/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w
Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kilińskiego 42, 40-052 Katowice,
POLSKA.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ
należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi. Oświadczenia
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiotów udostępniających
wykonawcy potencjał na zasadach określonych w art. 22a Prawa zamówień publicznych składane na
formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art.
22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
8.6. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna.
Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem
jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
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8.7. JEDZ należy przesłać na adres email: jedz@zozmswia.katowice.pl 
9.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości, odpowiednio dla poszczególnych
części / pakietów zamówienia:
Część zamówienia - Pakiet
Produkty farmaceutyczne wchodzące w skład pakietu
Wysokość wadium złotych
Część 1 Leki ogólne 1 14 650
Część 2 Leki RTU- gotowe do użycia 740
Część 3 Leki ogólne 2 22 500
Część 4 Antybiotyki 16 760
Część 5 Leki psychotropowe i środki narkotyczne 2 900
Część 6 Leki stomatologiczne 140
Część 7 Heparyny drobnocząsteczkowe 1 650
Część 8 Heparyny drobnocząsteczkowe 2 2 570
Część 9 Heparyny drobnocząsteczkowe 3 2 170
Część 10 Erytropoetyna alfa 6 380
Część 11 Erytropoetyny 1 1 000
Część 12 Erytropoetyny 2 2 890
Część 13 Gazy do anestezji 110
Część 14 Substancje do żywienia pozajelitowego 2 500
Część 15 Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 490
Część 16 Granulat wapna sodowanego 100
Część 17 Testy stosowne w okulistyce 1
Część 18 Insuliny 1 560
Część 19 Insuliny 2 880
Część 20 Insuliny 3 120
Część 21 Insuliny 4 50
Część 22 Opatrunki specjalistyczne 1 400
Część 23 Opatrunki specjalistyczne 2 600
Część 24 Leki różne 1 300
Część 25 Żelazo dożylne 670
Część 26 Leki różne 2 4 800
9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
9.2.1. pieniądzu;
9.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
9.2.3. gwarancjach bankowych;
9.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
9.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z
późn. zm.).
9.3. Termin i sposób wniesienia wadium.
9.3.1. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w
Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi, ul. B. Głowackiego 10, 40-052 KATOWICE

mailto:jedz@zozmswia.katowice.pl
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— Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Katowice
— Numer konta: 67 1130 1091 0003 9030 5620 0005
9.3.2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć w oryginale
w Kasie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych im.
Grzegorza Załogi w Katowicach, ul. B. Głowackiego 10, 40-052 KATOWICE.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes KIO
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
16.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Prawa zamówień
publicznych, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Prawa zamówień publicznych
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Prawa zamówień publicznych.
16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Prawa zamówień
publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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