
Ogłoszenie nr 559404-N-2020 z dnia 2020-07-09 r.

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.: Dostawa leków, środków farmaceutycznych, opatrunków i szwów
do Apteki Szpitalnej na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej 
Nie 

Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami 
grup społecznie marginalizowanych 
Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania 
Nie 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz 
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi 
do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej 
Nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 
publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 
51099686100000, ul. ul. Baranki  24 , 19-300  Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel.
087 621 96 50, e-mail zaopatrzenie-pm@elk.com.pl, faks 087 621 96 33. 
Adres strony internetowej (URL): www.promedica.elk.com.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne www.promedica.elk.com.pl 



I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział  obowiązków  między  zamawiającymi  w  przypadku  wspólnego  przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie  postępowania,  czy  i  w  jakim  zakresie  za  przeprowadzenie  postępowania
odpowiadają  pozostali  zamawiający,  czy  zamówienie  będzie  udzielane  przez  każdego  z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać 
pod adresem (URL) 
Tak 
www.promedica.elk.com.pl 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia 
Nie 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać 
pod adresem 
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Za pomocą ePUAP 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Adres: 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 
które nie są ogólnie dostępne 
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków, środków 
farmaceutycznych, opatrunków i szwów do Apteki Szpitalnej na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp.
z o. o. 
Numer referencyjny: 2193/2020 



Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu 
do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 
wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane: Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 
sukcesywna dostawa leków, środków farmaceutycznych, opatrunków i szwów na okres od dnia 
zawarcia umowy do 31.03.2021r. na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. których 
szczegółowy opis i ilości zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ – tj. Formularz 
Asortymentowo-Cenowy. (UWAGA ! : Formularz asortymentowo-cenowy składa się z dwóch 
części I Leki i środki farmaceutyczne i części II Opatrunki i szwy – patrz zakładki). 

II.5) Główny kod CPV: 33610000-9 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

33141540-7

33651100-9

33651100-9

33652100-6

33692510-5

33670000-7

33141121-4

33141100-1

33141110-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów) 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w 



art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w 
miesiącach

Okres w 
dniach

Data 
rozpoczęcia

Data zakończenia

2021-03-31

II.9) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży aktualne 
zezwolenie/decyzję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu hurtowego 
produktami leczniczymi, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, lub inny 
dokument uprawniający do obrotu hurtowego produktami leczniczymi na terenie Polski (Dotyczy 
Pakietu 1-10). 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe: 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie 



III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 
USTAWY PZP: 
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp. 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 
USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 
USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
1)  Oświadczenie  Wykonawcy  -  że  posiada  pozwolenie  na  dopuszczenie  do  obrotu  produktów
leczniczych lub Świadectwo Rejestracji (łącznie z Charakterystyką Produktu Leczniczego) zgodnie
z Ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 944 ze
zm.).  Wykonawca  na  każde  żądanie  Zamawiającego  przedstawi  poświadczone  za zgodność  z
oryginałem kserokopie pozwoleń oraz kart  charakterystyki produktu (Dotyczy Pakietu 1-10). 2)
Oświadczenie Wykonawcy - że posiada i będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania
umowy  dopuszczenia  do  obrotu  na  każdy  oferowany  produkt  (w postaci  Deklaracji  Zgodności
wydanej  przez  producenta  oraz Certyfikatu  CE wydanego przez  jednostkę  notyfikacyjną (jeżeli
dotyczy) zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r., poz.
186 z  późn.  zm.)  oraz  katalogi,  karty  produktu,  ulotki  producenta,  poświadczające  skład,  dane
identyfikacyjne  produkt  itp.  Wykonawca  na  każde  żądanie  Zamawiającego  przedstawi
poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie pozwoleń (świadectw) oraz katalogi,  karty
produktu,  ulotki  producenta,  poświadczające  skład,  dane  identyfikacyjne  produkt  itp.  (Dotyczy
Pakietu  1-10).  3)  Oświadczenie  własne  Wykonawcy,  że  posiada  właściwe  dokumenty
dopuszczające do stosowania na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej oferowanych wyrobów
medycznych w zależności od ich klasyfikacji – zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach
medycznych  (tj.  Dz.  U.  z  2020r.,  poz.  186  z  późn.  zm.).  Wykonawca  na  każde  wezwanie
Zamawiającego złoży dokumenty potwierdzające oświadczenie o posiadaniu pozwoleń (Dotyczy
Pakietu 1-10). 4) Katalogi lub ich strony w języku polskim dla każdego zaoferowanego produktu
(ulotki  informacyjne  producenta  lub  karty  produktu  poświadczające  skład,  dane  identyfikujące
produkt  itp.),  (Dotyczy  Pakietu  11-13).  5)  Dotyczy  Pakietu  11  -  Próbki  wraz  z  instrukcją
użytkowania w celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom zawartym
przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach należy dostarczyć Zamawiającemu próbki w ilości po
2  sztuki.  Próbki  winne  być  tak  oznakowane,  by  umożliwiały  identyfikację  Wykonawcy  oraz
wskazywały Pakiet 11 i której pozycji dotyczą. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Tak 
Informacja na temat wadium 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Pakietów j.n : Pakiet 1 – 160,00 zł (słownie: sto 



sześćdziesiąt złotych 00/100); Pakiet 2 - 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100); 
Pakiet 3 – 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100); Pakiet 4 - 50,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt złotych 00/100); Pakiet 5 - 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100); Pakiet 7 – 
450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100); Pakiet 8 - 200,00 zł (słownie: dwieście 
złotych 00/100); Pakiet 9 - 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100); Pakiet 10 – 5.300,00 zł 
(słownie:pięć tysięcy trzysta złotych 00/100); Pakiet 11 – 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 
00/100). 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych: 



Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej 
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na 
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteri
a

Znaczenie

Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 
przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 



IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje 
nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 
wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 
postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: a) zmiany cen na korzystniejsze dla 



Zamawiającego, b) w przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub 
zakończenie produkcji, zmiana producenta lub wielkości opakowań, strony dopuszczają możliwość 
dostarczania odpowiedników o tej samej nazwie międzynarodowej, w tej samej postaci i dawce lub 
zamiennika o nie gorszych parametrach przy zachowaniu ceny przetargowej dla danego towaru, w 
przeliczeniu na jednostkę, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy pod warunkiem uzyskania
zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności; c) w przypadku 
braku możliwości dostarczenia zamiennika preparatu, o którym mowa w ust. 1 pkt b) Zamawiający 
może wyrazić zgodę na wyłączenie tego produktu z umowy na podstawie pisemnego wniosku 
Wykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności, d) zmiany ceny w wyniku decyzji refundacyjnej (tylko obniżenie ceny). 
Zmiana cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy 
towar oferowany jest po cenie niższej, e) zmiany stawki podatku VAT przy zachowaniu niezmiennej
ceny netto i nie wymaga aneksu do umowy, f) obniżenia urzędowej ceny zbytu nabywanego 
produktu leczniczego w przypadku nabywania od podmiotu innego niż przedsiębiorca prowadzący 
obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne 
(Dz. U. z 2019r. poz. 499 ze zm.). Zmiana ceny obowiązuje od dnia obowiązywania nowej 
urzędowej ceny zbytu i nie wymaga aneksu do Umowy, g) obniżenia wysokości limitu 
finansowania dla grupy limitowej, do której należy nabywany produkt leczniczy, w przypadku 
nabywania od podmiotu będącego przedsiębiorcą prowadzącym obrót hurtowy w rozumieniu 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo Farmaceutyczne. Zmiana ceny obowiązuje od dnia 
obowiązywania nowej wysokości limitu finansowania i nie wymaga aneksu do Umowy. h) zmiana 
numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu do umowy. i) Dotyczy Pakietu 11 - 13 –
w przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, zmiana
producenta lub wielkości opakowań, strony dopuszczają możliwość zmiany numeru katalogowego 
produktu, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody 
Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Zmiany cen o których 
mowa w ustęp 1 pkt e), f), g) nie wymagają aneksu do umowy. 3. W przypadku zmiany umowy z 
przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt a)-d), h) i i) strony zawierają aneks w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 4. Aneks zostanie sporządzony przez Wykonawcę i przesłany z co najmniej 7
–dniowym wyprzedzeniem do Zamawiającego w celu zapoznania się z jego treścią i jej 
zaakceptowania. 5. Postanowienia umowy nie mogą ulec zmianie, chyba że konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili jej zawarcia. 6. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do 
informowania Zamawiającego o okresowych obniżkach cen leków objętych umową, nie 
podlegających ustawie o refundacji leków oraz umożliwić Zamawiającemu zakup leku po niższej 
cenie (np.:promocje cenowe, obniżenie ceny przez producenta, itp.). 7. Zmiana umowy jest 
możliwa tylko w zakresie określonym w ust. 1 i wynikającym z treści art. 144 ustawy prawo 
zamówień publicznych, tj. w przypadku konieczności dokonania zmian treści umowy w związku ze
zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie wyznaczonym przepisami 
prawa w celu doprowadzenia umowy do stanu zgodnego z przepisami prawa. 8. W szczególności 
nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (mogą one
zostać dokonane w drodze jednostronnego oświadczenia strony której danych zmiana dotyczy): a) 
danych kontaktowych, b) elementów formalnych umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2020-07-17, godzina: 09:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 



(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu 
> 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia: 
IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet 1 - ALBUMINY/IMMUNOGLOBULINY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:ALBUMINY/IMMUNOGLOBULINY Szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 1 do 
SIWZ Formularz Asortymentowo-Cenowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141540-7, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2021-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryteriu
m

Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet 2 - IMMUNOGLOBULINY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:IMMUNOGLOBULINY. Szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ 
Formularz Asortymentowo-Cenowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141540-7, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 



Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2021-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryteriu
m

Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet 3 - LEKI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:LEKI. Szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz Asortymentowo-
Cenowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33610000-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2021-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryteriu
m

Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet 4 - TEICOPLANIN
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:TEICOPLANIN. Szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz 
Asortymentowo-Cenowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33651100-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 



PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2021-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryteriu
m

Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet 5 - CIPROFLOXACIN
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:CIPROFLOXACIN. Szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz 
Asortymentowo-Cenowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33651100-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2021-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryteriu
m

Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Pakiet 6 - CYTOSTATYKI 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:CYTOSTATYKI. Szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz 
Asortymentowo-Cenowy 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33652100-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN



4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2021-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryteriu
m

Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: Pakiet 7 - ŻYWIENIE DOJELITOWE I 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:ŻYWIENIE DOJELITOWE I. Szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ 
Formularz Asortymentowo-Cenowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33692510-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2021-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryteriu
m

Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 Nazwa: Pakiet 8 - ŻYWIENIE DOJELITOWE II 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:ŻYWIENIE DOJELITOWE II. Szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ 
Formularz Asortymentowo-Cenowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33692510-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 



okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2021-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryteriu
m

Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 9 Nazwa: Pakiet 9 - ŻYWIENIE DOJELITOWE III
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:ŻYWIENIE DOJELITOWE III. Szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ 
Formularz Asortymentowo-Cenowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33692510-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2021-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryteriu
m

Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 10 Nazwa: Pakiet 10 - MEPOLIZUMABUM 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:MEPOLIZUMABUM. Szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz 
Asortymentowo-Cenowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33670000-7, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 



okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2021-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryteriu
m

Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 11 Nazwa: Pakiet 11 - Szew monofilamentowy, syntetyczny, wchłanialny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Szew monofilamentowy, syntetyczny, wchłanialny. Szczegółowy opis stanowi 
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz Asortymentowo-Cenowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141121-4, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2021-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin wykonania 
dostawy

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 12 Nazwa: Pakiet 12 - Siatki chirurgiczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Siatki chirurgiczne. Szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz 
Asortymentowo-Cenowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141100-1, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 



okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2021-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin wykonania 
dostawy

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 13 Nazwa: Pakiet 13 - Opatrunki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Opatrunki. Szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz 
Asortymentowo-Cenowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2021-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin wykonania 
dostawy

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


