
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

1.3.) Oddział zamawiającego: MOO PCK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6760078896

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Studencka 19

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-116

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 4229115

1.5.8.) Numer faksu: 12 4229079

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krakow.przetargi@pck.malopolska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ww.pck.malopolska.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne
państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-88d8ed04-e279-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00111800/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-13 07:38

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00017903/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://pck.malopolska.pl/bip-biuro-informacji-publicznej/#1507673987634-f84ec70f-f8ec

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.soldea.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
www.soldea.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: 9/PZP/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 214810 PLN
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4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 202935,5
PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 25

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nystatin 2800000 J.M./28 ml Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej i stosowania w jamie
ustnej 1 opakowanie a 28 ml 5
Fluconazolum 0,05 g Kapsułki twarde 14 kaps 10

4.2.5.) Wartość części: 390,40 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Paracetamolum 0,5 g Tabletki 50 tabl 50
Paracetamolum 0,5 g czopki 10 czopków 5
Ketoprofenum 50 mg kapsułki twarde 30 kaps twarde 10
Dexketoprofen 25 mg tabletki powlekane 30 tabl powl 4
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Tramadoli hydrochloridum 50 mg tabl o przedł uwal 50 tabl 4
Tramadoli hydrochloridum 100 mg tabl o przedł uwal 50 tabl 4
Tramadoli hydrochloridum + paracetamolum 37,5 mg + 325 mg Tabletki 60 tabl 60
Tramadoli hydrochloridum + paracetamolum 75 mg + 650 mg Tabletki 60 tabl 30
Metamizolum natricum 500 mg Tabletki 50 tabl 10
Pregabalinum 75 mg Kapsułki twarde 56 kaps 20
Pregabalinum 150 mg Kapsułki twarde 28 kaps 5
Hyoscini butylbromidum 10 mg Tabletki powlekane 10 tabl powl 5
Drotaverini hydrochloridum 40 mg Tabletki 40 tabl 30
Ibuprofenum 200 mg Tabletki 60 tabl 5
Ibuprofenum 400 mg Tabletki 60 tabl 5

4.2.5.) Wartość części: 3115,02 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pantoprazolum natricum 20 mg Tabletki dojelitowe 28 tabl 200
Pantoprazolum natricum 40 mg Tabletki dojelitowe 28 tabl 30
Omeprazolum 20 mg Kapsułki 56 tabl 10
Omeprazolum 40 mg Kapsułki 28 tabl 30
Metoclopramidi hydrochloridum 10 mg Tabletki 50 tabl 10
Loperamidi hydrochloridum 2 mg Tabletki 30 tabl 100
Bisacodylum 5 mg tabletki dojelit. 30 tabl 10
Bisacodylum 10 mg czopki doodbytnicze 5 czopków 3
Nifuroxazidum 200 mg tabletki powlekane 24 tabl 60
Pancreatinum 8000 j lipazy Kapsułki 50 kaps 20
Glycerol 2 g czopki 10 czopków 6
Dixydroxylaluminii Carbonas 1,02g/5 ml zawiesina 1,02 g/5 ml but a 250 ml 5
Lactulose 9,75g/15 ml syrop but a 200 ml 40
Choline+ornithine aspartate 100 mg + 35 mg Tabletki 80 tabl 10
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Simethicon 40 mg kaps blistry 100 kaps blistr 5

4.2.5.) Wartość części: 5980,13 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ascorbic acid 0,2 g Tabletki 50 tabl 10
preparat złozony 1 mg Tabletki 50 tabl 10
Piridoxini hydrochloridum 0,05g Tabletki 50 tabl 10
Cyanocobalamin 100 mcg kapsułki 30 kaps 10
Colecalciferolum 2000 jm kapsułki 120 kaps 20
Folic acid 5 mg Tabletki 30 tabl 25
Folic acid 15 mg Tabletki 30 tabl 25
jony magnezu + chlorowodorek piridoksyny 100 mg + 10 mg Tabletki 50 tabl 70
potassium citrate + potassium hydrogen carbonate 3 g granulat musujący 20 sasz 35
Kalii chloridum 0,75g=0,391 potasu Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 60 tabl o przedł uwal 40
Ferrous sulfate 80 mg Tabletki 30 tabl 50
kaps PROBIOTYK DOUSTNY (enterol+ lacidofil0 kapsułki 40 kaps 100
Calcii carbonas 1000MG * 1000 mg kapsułki 100 kaps 11
Calcii carbonas 500MG * 500 mg kapsułki 200 kaps 11
Magnesii hydroaspartas+Kalii hydroaspartas 17mg+54mg tabletki 75 tabl 40
Acidum trihydricum + Acidum ascorbicum 25 mg + 100 mg tabletki powlekane 90 tabl powl 10

4.2.5.) Wartość części: 6410,74 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
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4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Paracetamol 10 mg/ml fiolki a 100 ml 10 fiol 50
Dexamethasone phosphate 0,004g/1 ml rozt do wstrz, inf ampułki 10 amp 4
Dexamethasone phosphate 0,008g/2 ml rozt do wstrz, inf ampułki 10 amp 60
Salbutamol 0,5 mg/1 ml ampułki 10 amp 2
Lidocaine 0,02/2ml ampułki 10 amp 4
Lidocaine 0,04/2ml ampułki 10 amp 4
Hydroxyzyne 0,1g/2ml rozt. d/wstrzyk ampułki 5 amp 20
Furosemide 0,02g/2 ml ampułki 50 amp 12
Metamizole 2,5g/5 ml ampułki 5 amp 5
Metamizole 1 g/2 ml ampułki 5 amp 10
Magnesium sulfate 2g/10ml rozt do wstrzykiwań i inf ampułki 10 amp 5
Potassium chloride 3g/20ml koncentrat 10 fiol a 20 ml 10
Cyanocobalamin 500 mcg/1ml rozt do wstrzyk 5 amp a 2 ml 5
Cyanocobalamin 100 mcg rozt do wstrzyk 10 amp a 1 ml 5
HIOSCINI BUTYLOBROMIDUM INJ, 20mg/1ml ampułki 10 amp 10
Torasemid 0,02g/4 ml ampułki 5 amp 5
Haloperidol 5 mg/1 ml ampułki roztw do wstrzykiwań 10 amp 10
Metoclopramidi h/ch 0,01 g/2 ml ampułki 5 amp 10

4.2.5.) Wartość części: 9569,08 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
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Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lisinoprilum 5 mg Tabletki 28 tabl 10
Lisinoprilum 10 mg Tabletki 28 tabl 10
Lisinoprilum 20 mg Tabletki 28 tabl 5
Ramiprilum 5 mg Tabletki 28 tabl 26
Ramiprilum 10 mg Tabletki 28 tabl 24
Captoprilum 12,5 mg Tabletki 30 tabl 50
Captoprilum 25 mg Tabletki 30 tabl 6
Furosemidum 40 mg Tabletki 30 tabl 100
Torasemid 5 mg Tabletki 30 tabl 180
Torasemid 10 mg Tabletki 30 tabl 120
Spironolactone 25 mg Tabletki 100 tabl 20
Spironolactone 100 mg Tabletki powlekane 100 tabl powl 5
Bisoprolol Fumaras 1,25 mg Tabletki powlekane 30 tabl powl 15
Bisoprolol Fumaras 2,5 mg Tabletki powlekane 30 tabl powl 19
Bisoprolol 5 mg Tabletki powlekane 30 tabl powl 46
Bisoprolol 10 mg Tabletki powlekane 30 tabl powl 16
Metoproli succinas 25 mg 23,75 Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 28 tabl o przedł uwal 150
Metoproli succinas 50 mg 47,5 Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 28 tabl o przedł uwal 90
Metoproli tartras 50 mg tabletki 30 tabl 10
Carvedilolum 6,25 mg Tabletki powlekane 30 tabl powl 64
Digoxinum 0,1 mg Tabletki 30 tabl 34
Digoxinum 0,25 mg tabletki 30 tabl 20
Propafenoni hydrochloridum 0,15 g Tabletki powlekane 60 tabl powl 32
Verapamil 40 mg Tabletki powlekane 20 tabl powl 5
Verapamil 80 mg Tabletki powlekane 20 tabl powl 5
Verapamil 120 mg Tabletki powlekane o przedł uwal 40 tabl powl 10
Hydrochlorotiazidum 25 mg tabl 30 tabl 3
Lercanidipini hydrochloridum 20 mg tabl powlekane 28 tabl powl 10
Candesartanum cilexetili 8 mg tabletki 28 tabl 2
valsartanum 80 mg tabl powlekane 28 tabl powl 25
valsartanum 160 mg tabl powlekane 28 tabl powl 25
telmisartanum 40 mg tabl powlekane 28 tabl powl 5
telmisartanum 80 mg tabl powlekane 28 tabl powl 5

4.2.5.) Wartość części: 12366,76 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
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4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Amlodipinum 5 mg tabletki 30 tabl 140
Amlodipinum 10 mg tabletki 30 tabl 100
Indapamide 1,5 mg Tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 30 tabl o przedłużon uwaln
20
Indapamide + Perindoprilum 10 mg + 2,5 mg Tabletki powlekane 30 tabl powl 3
Indapamide + Perindoprilum 5 mg +1,25mg Tabletki powlekane 30 tabl powl 3
Indapamide + Perindoprilum 2,5mg + 0,625 mg Tabletki powlekane 30 tabl powl 3
Perindoprilum 5 mg Tabletki powlekane 30 tabl powl 20
Perindoprilum 10 mg Tabletki powlekane 30 tabl powl 20
Amlodipine + Perindopril 5mg+5mg Tabletki 30 tabl 3
Amlodipine + Perindopril 5mg+10 mg Tabletki 30 tabl 3
Amlodipine + Perindopril 10mg+5mg Tabletki 30 tabl 3
Amlodipine + Perindopril 10mg+10mg Tabletki 30 tabl 3
Trimetazidine 0,035 g Tabletki o zmodyfikowanym uwal 60 tabl o zmod uwaln 10

4.2.5.) Wartość części: 4080,57 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
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4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Atrovastatin 20 mg Tabletki powl 30 tabl powl 150
Atrovastatin 40 mg Tabletki powl 30 tabl powl 10
Rosuvastatinum 5 ng Tabletki powl 30 tabl powl 10
Rosuvastatinum 10 mg Tabletki powl 30 tabl powl 10
Simvastatinum 10 mg Tabletki powl 28 tabl powl 24
Simvastatinum 20 mg Tabletki powl 28 tabl powl 50
Simvastatinum 40 mg Tabletki powl 28 tabl powl 8

4.2.5.) Wartość części: 2456,28 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dabigatranum etexilatum 110 mg kapsułki twarde 30 kaps tward 50
Dabigatranum etexilatum 150 mg kapsułki twarde 30 kaps tward 12
Dabigatranum etexilatum 75 mg kapsułki twarde 30 kaps tward 12
Rivaroxaban 10 mg tabletki 10 tabl powl 10
Rivaroxaban 15 mg Tabletki powlekane 42 tabl powl 26
Rivaroxaban 20 mg Tabletki powlekane 14 tabl powl 24
Clopidogrel 75 mg Tabletki powlekane 28 tabl powl 30
Clopidogrel 300 mg Tabletki powlekane 30 tabl powl 10
Acetylsalicylic acid 75 mg Tabletki powlekane 60 tabl powl 155
Acenocumarol 4 mg Tabletki podzielne 60 tabl 10

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00111800/01 z dnia 2021-07-13

2021-07-13 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



Etamsylate 0,25 g Tabletki 60 tabl 10
Warfin 3 mg Tabletki 100 tabl 10
Warfin 5 mg Tabletki 100 tabl 10
Tranexamicum acid 0,5 g Tabletki 20 tabl 10

4.2.5.) Wartość części: 24559,65 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Metforminum 1000 mg Tabletki powlekane 60 tabl powl 80
Metforminum 850 mg Tabletki powlekane 60 tabl powl 40
Metforminum 500 mg Tabletki powlekane 60 tabl powl 20
Metforminum 500 mg Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 60 tabl o przedł uwal 10
Metforminum 750 mg Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 60 tabl o przedł uwal 10
Gliclazidum 30 mg Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 60 tabl o przedłużonym uwalnianiu 5
Gliclazidum 60 mg Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 60 tabl o przedłużonym uwalnianiu 5
Gliclazidum 30 mg Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 60 tabl o zmodyfikowanym uwalnianiu
15
Gliclazidum 60 mg Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 tabl o zmodyfikowanym uwalnianiu
10
Linagliptinum 5 mg Tabl powlekane 28 tabl powl 2
Arixaban 5 mg Tabl powlekane 60 tabl powl 3
Arixaban 2,5 mg Tabl powlekane 60 tabl powl 2

4.2.5.) Wartość części: 4136,32 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
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4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Valprocid acid 0,3 g (87 + 200) tabletki powl o przedłużn uwalnianiu 30 tabletek powl o przedł
uwal. 65
Valprocid acid 0,5 g (145 + 333) tabletki powl o przedłużn uwalnianiu 30 tabletek powl o przedł
uwal. 90
carbamazepine 200 mg retard tabletki o przedłużonym uwalnianiu 50 tabletek o przedłużn uwal
10
carbamazepine 400 mg retard tabletki o przedłużonym uwalnianiu 50 tabletek o przedłużn uwal 6
Gabapentin 100 mg kaps twarde 100 kaps twardych 3
Gabapentin 300 mg kaps twarde 100 kaps twardych 3
Levetiracetamum 250 mg tabletki powlekane 50 tabl powl 10
Levetiracetamum 500 mg tabletki powlekane 50 tabl powl 10
Levetiracetamum 100 mg/ml rozwór doustny 300 ml roztwór doustny 3

4.2.5.) Wartość części: 3244,79 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100
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4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

donepezilum 5 mg Tabletki powlekane 28 tabl powl 24
donepezilum 10 mg Tabletki powlekane 28 tabl powl 40
Sulpiridum 50 mg Tabletki 24 tabl 30
Perazinum 25 mg Tabletki 50 tabletek 10
Haloperidol 1 mg Tabletki 40 tabletek 100
Hydroxyzine 10 mg Tabletki powlekane 30 tabl powl 100
Hydroxyzine 25 mg Tabletki powlekane 30 tabl powl 200
Hydroxyzine 10 mg/5 ml Syrop butel poj 250 ml 10
Zofenoprilum 7,5 mg tabl powl 28 tabl powl 50
Zofenoprilum 30 mg tabl powl 29 tabl powl 50

4.2.5.) Wartość części: 6243,40 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opipramol 0,05 g drażetki 20 draż 10
Citalopramum 0,02g (2x14)tabl powl 28 tabl powl 20
Olanzapine 5 mg tabl uleg rozpad w j ustnej 28 tabl uleg rozp w jamie ust 40
Duloxetine 60 mg kaps dojelitowe twarde 30 kaps dojelitowe twarde 20
Sertraline 50 mg tabl powl 30 tabl powl 40
Quetiapine 25 mg tabl 30 tabl 200
Quetiapine 100 mg tabl 60 tabl 50
Quetiapine 50 mg tabl 30 tabl 10
Venlafaxine* 37,5 mg kaps o przedłuzonym uwal 28 kaps o przedł uwaln 5
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Venlafaxine* 75 mg kaps o przedłuzonym uwal 29 kaps o przedł uwaln 45
Trazodone 75 mg Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 30 tabl o przedł uwalnianiu 20
Trazodone 150 mg Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 60 tabl o przedł uwal 20
Tiapridum 100 mg Tabletki 50 tabl 40

4.2.5.) Wartość części: 7864,55 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ambroxol 0,03g tabl 20 tabl 10
Ambroxol 0,03 g/5 ml syrop but o poj 200 ml 5
Erdosteine 0,3 g kaps 10 kaps 5
Fenoterol + ipratropium bromide płyn 20 ml płyn 20 ml płyn 10
Budesonide 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji 20 amp a 2 ml 20
Codeini phosphas, Pini extractum fluidum, Foeniculi tinctura 1000 g syrop but o poj 1000 ml 10
Chlorqunaldol 0,002g tabl do ssania 40 tabl do ssania 10
Theophylline 300 mg tabletki powlekane 50 tabl powl 10
Ipratropium bromide 0,25 mg/1 ml płyn 1 opakowanie a 20 ml 10

4.2.5.) Wartość części: 1871,25 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:
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4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Tamsulosine 0,4 mg kaps o przedłuż uwal 30 kaps o przedł uwal 10
Doxazosinum 2 mg tabl 30 tabl 10
Doxazosinum 4 mg tabl 30 tabl 45
Flutamide 250 mg tabl powl 30 tabl powl 6
Finasteride 5 mg tabl 30 tabl 10
Pentoxyfiline 400 mg tabl o przedłużonym uwalnianiu 20 tabl prolongatum 2
Pentoxyfiline 600 mg tabl o przedłużonym uwalnianiu 20 tabl retard 2
Vinpocetinum 5 mg tabl 100 tabl 20
Piracetam 1200 mg tabl powl 60 tabl powl 3
Acyclovir 200 mg tabl 30 tabl 5

4.2.5.) Wartość części: 2196,79 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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Ether Polyvinylbuthylicus 100 g balsam but a 100 g 5
Heparin 250 j .m/ 1 g zel żel 35 g 10
Hydrocortisonum 10 mg/g krem 15 g 6
Lactobacillus rhamnosus tabl dopochwowe 2

Clotrmazole 1% krem przeciw grzybiczy krem 20 g 40
Zinci oxydi unguentum maść maść 20 g 5
Permethrinum 5% (50mg/g) ilość substancji 1500 mg krem przeciw pasozytniczy krem 30 g tuba
12
Phenylbutazone 5% maść maść 30 g 30
Aluminium acetotartrate 1% (10 mg/g) żel żel w tubie 75 g 15
wodoru natlenek 3% płyn pojemnik a 100 ml 4
rozcieńczony roztwór jodu w etanolu o stężeniu ok. 90° z dodatkiem jodku potasu jako środka
stabilizującego 10 g roztwór but a 10 g 2
alantoine 20 mg/g maść opak a 30 g 26
krotamiton 100 mg/g płyn na skórę butelka a 100 ml 24
Benzocainum, Zinci Oxydatum 140 g puder but a 140 g 4
Clostridiopeptidase A 1,2j/g maść maść 20 g 20
Lidocaine 2% żel żel 30 g + kaniula 20
Lidocaine 2% żel żel 30 g 100
Sulfathiazolum argentum 2% krem opak o pojem 400 g 2
Sulfathiazolum argentum 2% krem opak o pojem 40 g 10
Natrii tetraboras (czteroboran sodu) 200 mg/g rozwór opakowanie a 10 g/płyn 100
Benzyna apteczna 1000 ml płyn 23% płyn a 1000 ml 8
Emolient do suchej skóry 200 ml płyn 23% płyn a 200 ml 2
Żel do EKG i USG 250 g żel żel a 250 g 2
haroperidolum 2 mg/2ml krople doustne krople doustne a 100 ml 50
haroperidolum 3 mg/2ml krople doustne krople doustne a 10 ml 50
Płyn do płukania jamy ustnej 200 ml płyn butelka a 200 ml 20

4.2.5.) Wartość części: 9221,86 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
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Część 17

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dorzolamide 20 mg/1 ml krople do oczu 1 but a 5 ml 5
Sulfacetamidum natricum 10% krople do oczu 12 minimsów 20
Latanoprostium 0,005% (50 mcq/ml) krople do oczu 1 but a 2,5 ml 5

4.2.5.) Wartość części: 386,35 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 18

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Clemastine 1 mg tabl 30 tabl 20
Loratadinum 10 mg kaps 30 kaps 10
cetirizine dihydrochloride 10 mg tabl powl 20 tabl powl 5
betahistini dihydrochloridi 24 mg tabl 60 tabl 50
Baclofen 10 mg tabl 50 tabl 10
Baclofen 25 mg tabl 50 tabl 5
Allopurinol 100 mg tabl 50 tabl 30
Allopurinol 300 mg tabl 30 tabl 30

4.2.5.) Wartość części: 2376,25 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
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podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 19

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

levothyroxine 0,025 mg tabl 50 tabl 10
levothyroxine 0,05 mg tabl 50 tabl 4
levothyroxine 0,1 mg tabl 50 tabl 16
levothyroxine 0,125 mg tabl 50 tabl 10
levothyroxine 0,150 mg tabl 50 tabl 10
prednisone 5 mg tabl blistry 100 tabl blistry 10
prednisone 10 mg tabl blistry 20 tabl blistry 10
prednisone 20 mg tabl blistry 20 tabl blistry 4
Dexamethasone 1 mg tabl 20 tabl 10
Alfacalcidolum 1 mcg kaps 100 kaps 16
Alfacalcidolum 0,25 mcg kaps 100 kaps 5
Metyloprednisolone 4 mg tabl 30 tabl 80
Metyloprednisolone 16 mg tabl 30 tabl 2

4.2.5.) Wartość części: 1729,27 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
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lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 20

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

25 mg Benserazide + 100 mg Levodopum 125 mg kaps 100 kaps 30
12,5 mg Benserazide + 50 mg Levodopum 62,5 mg kaps 100 kaps 30
25 mg Benserazide + 100 mg Levodopum 125 mg kaps o przedłużonum działaniu 100 kaps o
przedł uwal 30
50 mg Benserazide + 200 mg Levodopum 250 mg tabl 100 tabl 10
25 mg Carbidopa + 100 mg Levodopa 125 mg tabl 100 tabl 5
25 mg Carbidopa + 250 mg Levodopa 275 mg tabl 100 tabl 5
Biperiden 2 mg tabl 50 tabl 110

4.2.5.) Wartość części: 555,30 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 21

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Glucose 10 % 500 ml plastikowa butelka 10 pojemników a 500 ml 50
Glucose 5% 500 ml plastikowa butelka 10 pojemników a 500 ml 50
Sodium chloride 100 ml plastikowa butelka 10 pojemników a 100 ml 100
Sodium chloride 250 ml plastikowa butelka 10 pojemników a 250 ml 100
Sodium chloride 500 ml plastikowa butelka 10 pojemników a 500 ml 150
NaCl+KCl+CaCl2+MgCl2+CH3COONa+C6H5O7Na3 500 ml plastikowa butelka 10 pojemników
a 500 ml 50
SODIUM CHLORIDE, POTASSIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE 500 ml plastikowa
butelka 10 pojemników a 500 ml 100
0,9% Natrium chloridum 10 ml plastikowe ampułki 100 amp 3
Aqua pro iniectione 5 ml rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych 100 amp 2
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4.2.5.) Wartość części: 26153,42 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 22

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Insulinum aspart neutralis 300 j.m/5 ml szklany wkład 5 wkładów a 3 ml 6
insulina dwufaz (30% insuliny rozpuszczalnej i 70% insuliny izofanowej) 300 j.m /3 ml szklany
wkład 5 wkładów a 3 ml 20
insulina dwufazo (40% insuliny rozpuszczalnej i 60% insuliny izofanowej) 300 j.m /3 ml szklany
wkład 5 wkładów a 3 ml 20
insulina dwufazowa (40% insuliny rozpuszczalnej i 60% insuliny izofanowej) 300 j.m /3 ml
szklany wkład 5 wkładów a 3 ml 30
insulina izofanowa ludzka 1000 j.m/10 ml fiolka fiolka a 10 ml 30
insulina izofanowa ludzka 300 j.m/3 ml szklany wkład 5 wkładów po 3 ml 20
insulina ludzka 1000 j.m/10 ml fiolka fiolka a 10 ml 30
insulina ludzka 300 j.m/3 ml szklany wkład 5 wkładów po 3 ml 20
Insulin lispro 300 j.m/3 ml szklany wkład 5 wkładów 30
Insulin lispro 300j.m/3ml szklany wkład 5 wkładów 30

4.2.5.) Wartość części: 19139,32 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:
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4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 23

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CIPROFLOXACINUM 500 mg tabl 10 tabl 60
CIPROFLOCXINUM 2mg/ml pojem a 100 ml 40 pojem a 100 ml 15
Ceftriaxonum 1G 1 g 1 fiol prosz doz. 1 fiol 150
Ceftriaxonum 2G 2 g 1 fiol prosz doz. 1 fiol 300
METRONIDAZOL 500 mg tabl 28 tabl 10
Metronidazolum 0,5%/100 ml 1 flakon a 100 ml 40 flakonów 4
LEVOFLOXACINUM 500 mg tabl powl 10 tabl 50
MEROPENEM 1 g, prosz.d/sp.roztw.d/wstrz 10 fiol 10 fiol a 1 g 50
Rifaximinum 200 mg Tabletki powlekane 12 tabl 5
NEOMYCINUM TZF 32g(55 ml) areozol 55 ml areozol 10
Tobramycin 3,5 g maść do oczu 3,5 g maść do oczu 5
Tobramycin 0,3%/1 ml krople do oczu 5 ml krople do oczu 5
Clarithromycin 500 mg tabl powl 14 tabl powl 5
Claritromycinum 500 mg fiol a 20 ml fiol 60
875 mg Amoxicillinum sodium + 125 mg Acidum clavulanicum 1000 mg tabl powl 14 tabl powl 10
500 mg Amoxicillinum sodium + 125 mg Acidum clavulanicum 625 mg tabl powl 14 tabl powl 10
1000 mg Amoxicillinum sodium + 200 mg Acidum clavulanicum 1,2 g 1 fiol fiol 400
Cefuroksym 1,5 g/2 ml fiol a 2 ml fiol 250
800 mg sulfametoksazolu + 160 mg trimetoprimu 960 mg tabl 10 tabl 10
Vancomycinum 500 mg fiol 5 fiol 20
Neomecinum 0,50% maść do oczu 1 op a 3 g 3
Ofloxacini 3 mg/ml krople do oczu but a 5 ml 3
LEVOFLOXACINUM 5 mg/1 ml pojemniki a 100 ml 10 pojemników 20
Neomycinum +Gramicidinum +Fludrocortisoni acetas 1 mg zawiesiny zawiera octanu
fludrokortyzonu, 2 500 j.m. neomycyny w postaci siarczanu oraz 25 j.m. gramicydyny zawiesina
do oczu i uszu but a 5 ml 2
Gentamycin 80 mg/2 ml amp 10 amp 10
3 mg Tobramycin +1 mg Dexamethasoni 3 mg + 1 mg krople do oczu but a 5 ml 3
Furazidin 50 mg tabl 30 tabl 50
Doxycycline 0,1 g kaps 10 kaps 10

4.2.5.) Wartość części: 37205,25 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631400-6 - Antybiotyki i środki chemoterapeutyczne do użytku
dermatologicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
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4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 24

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nadroparinum calcicum 2850 jm/0,3 ml roztwór do wstrzykiwań 10 amp-strzyk 350
Nadroparinum calcicum 3800 j.m/0,4 ml roztwór do wstrzykiwań 10 amp-strzyk 50
Nadroparinum calcicum 5700 j.m/0,6 ml roztwór do wstrzykiwań 10 amp-strzyk 50
Nadroparinum calcicum 7600 j.m/08 ml roztwór do wstrzykiwań 10 amp-strzyk 50
enoxaparin natricum 0,02g/0,2 ml = 2000j roztwór do wstrzykiwań 10 amp-strzyk 50
enoxaparin natricum 0,04g/0,4 ml = 4000j roztwór do wstrzykiwań 10 amp-strzyk 380
enoxaparin natricum 0,06g/0,6 ml = 6000j roztwór do wstrzykiwań 10 amp-strzyk 50
enoxaparin natricum 0,08g/0,8 ml = 8000j roztwór do wstrzykiwań 10 amp-strzyk 50

4.2.5.) Wartość części: 67764,70 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141550-0 - Heparyna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
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Część 25

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nadroparinum calcicum 9500j.m roztwór do wstrzykiwań 10 amp-strzyk 40

4.2.5.) Wartość części: 123902,80 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141550-0 - Heparyna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający wymaga, aby wykonawcy ubiegający się o udzielnie zamówienia , byli uprawnieni
do sprzedaży produktów leczniczych, zgodnie z ustawą z dnia 6.09.2001 r. Prawo
farmaceutyczne. ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 944 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1.odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej,
2. oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnienia do sprzedaży
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produktów leczniczych Zamawiającemu (dotyczy Wykonawców oferujących produkty lecznicze
1.  - Zezwolenie na obrót produktami leczniczymi, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 6
września 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 944 ze zm.), dotyczy hurtowni farmaceutycznej,
wytwórcy, składu konsygnacyjnego (odpowiednio):
2. - Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub koncesja na podjęcie działalności
gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku składania oferty na
substancje psychotropowe i środki odurzające - odpowiednio wymagane zezwolenie,
3. - Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych, jeżeli
Wykonawca jest wytwórcą,
4. - w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny - Zezwolenie na prowadzenie składu
zawierające uprawnienia przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu
produktami leczniczymi

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1.formularz oferty,
2. tabela asortymentowo- cenowa,
3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , 4
pełnomocnictwo

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie
konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej) są zobowiązani
ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i do zawarcia umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-21 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.soldea.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-21 13:15
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8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-19
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	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
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	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 100
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 16
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 9221,86 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 100
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 17
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 386,35 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 100
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 18
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 2376,25 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 100
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 19
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 1729,27 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 100
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 20
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 555,30 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 100
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 21
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 26153,42 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 100
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 22
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 19139,32 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 100
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 23
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 37205,25 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33631400-6 - Antybiotyki i środki chemoterapeutyczne do użytku dermatologicznego
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 100
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 24
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 67764,70 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33141550-0 - Heparyna
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 100
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 25
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 123902,80 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33141550-0 - Heparyna
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 100
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 2. oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnienia do sprzedaży produktów leczniczych Zamawiającemu (dotyczy Wykonawców oferujących produkty lecznicze 1. 	- Zezwolenie na obrót produktami leczniczymi, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 944 ze zm.), dotyczy hurtowni farmaceutycznej, wytwórcy, składu konsygnacyjnego (odpowiednio): 2. - Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub koncesja na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku składania oferty na substancje psychotropowe i środki odurzające - odpowiednio wymagane zezwolenie, 3. - Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych, jeżeli Wykonawca jest wytwórcą, 4. - w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny - Zezwolenie na prowadzenie składu zawierające uprawnienia przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-21 13:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.soldea.pl
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-21 13:15
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-19



