
Polska-Lesko: Produkty farmaceutyczne
2017/S 051-093664

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kazimierza Wielkiego 4
Lesko
38-600
Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Jacak
Tel.: +48 134696408
E-mail: zamowienia@spzozlesko.pl
Faks: +48 134696408
Kod NUTS: PL32
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzozlesko.pl
Adres profilu nabywcy: http://zamowienia@spzozlesko.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.spzozlesko.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: zdrowie
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Produkty faramaceutyczne.
Numer referencyjny: ZP 1/2017
II.1.2)Główny kod CPV
33600000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych w tym: produkty lecznicze różne, 
antybiotyki, produkty lecznicze odurzające, preparaty odżywcze, produkty lecznicze układu sercowo 
-naczyniowego, produkty lecznicze przeciwwirusowe, insuliny, immunoglobuliny, produkty lecznicze układu 
pokarmowego, środki obniżające krzepliwość krwi, środki znieczulające, produkty lecznicze hormonalne, 
produkty lecznicze układu nerwowego, produkty do receptury – roztwory galenowe, odczynniki i środki 
kontrastowe, produkty lecznicze układu oddechowego – wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz 
opisanych w załączniku nr 2 do siwz, który zawiera szczegółowy opis produktów ilości i parametrowe 
przedmiotu zamówienia Niniejsze zamówienie podzielone jest na 37 części. Ofertę można złożyć w 
odniesieniu do wszystkich części, Zamawiający nie stawia w tym zakresie ograniczeń.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 090 000.00 PLN

mailto:zamowienia@spzozlesko.pl?subject=TED
http://www.spzozlesko.pl/
http://www.spzozlesko.pl/


II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Antybiotyki
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa antybiotyków z poz.1-7 opis zwiera zał nr 2 do siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 29 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Antybiotyki
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa antybiotyków z poz.1-6 opis zwiera zał nr 2 do siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość



Wartość bez VAT: 14 470.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Produkty lecznicze różne
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawaprodukty lecznicze różne z poz.1-34 opis zwiera zał nr 2 do siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 59 900.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Atybiotyki
Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV



33651100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa antybiotyków z poz.1-3 opis zwiera zał nr 2 do siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 44 100.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Antybiotyki
Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa antybiotyków z poz.1-3 opis zwiera zał nr 2 do siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 27 710.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie



II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Antybiotyki
Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa antybiotyków z poz.1-4 opis zwiera zał nr 2 do siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Antybiotyki
Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa antybiotyków z poz.1-2 opis zwiera zał nr 2 do siwz.



II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 780.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Produkty lecznicze przeciwwirusowe
Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produkty lecznicze przeciwwirusowe z poz.1-4 opis zwiera zał nr 2 do 
siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 880.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.



II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Insuliny
Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33615100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa insuliny z poz.1-19 opis zwiera zał nr 2 do siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 500.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Produkty lecznicze różne
Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produkty lecznicze różne z poz.1-43 opis zwiera zał nr 2 do siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 39 700.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12



Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Produkty lecznicze różne
Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produkty lecznicze różne z poz.1-39 opis zwiera zał nr 2 do siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 80 800.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Produkty lecznicze różne
Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32



Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produkty lecznicze różne z poz.1-57 opis zwiera zał nr 2 do siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 150 500.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Produkty lecznicze różne
Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produkty lecznicze różne z poz.1-68 opis zwiera zał nr 2 do siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 52 300.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie



II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Produkty układu pokarmowego
Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33612000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produkty układu pokarmowego z poz.1 opis zwiera zał nr 2 do siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 18 400.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Produkty układu pokarmowego
Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33612000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produkty układu pokarmowego z poz.1 opis zwiera zał nr 2 do siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia



II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 900.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Produkty lecznicze różne
Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produkty lecznicze różne z poz.1-32 opis zwiera zał nr 2 do siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 250.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Środki obniżające krzepliwość krwi
Część nr: 17



II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33621100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środki obniżające krzepliwość krwi z poz.1-6 opis zwiera zał nr 2 do 
siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 64 330.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Produkty lecznicze różne
Część nr: 18
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produkty lecznicze różne z poz.1-13 opis zwiera zał nr 2 do siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 23 860.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie



II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Środki znieczulające
Część nr: 19
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33661100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produkty środki znieczulające z poz.1 opis zwiera zał nr 2 do siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 840.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Produkty lecznicze hormonalne
Część nr: 20
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33642200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.



II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produkty lecznicze hormonalne z poz.1-59 opis zwiera zał nr 2 do siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 106 140.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Produkty lecznicze różne
Część nr: 21
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produkty lecznicze różne z poz.1-7 opis zwiera zał nr 2 do siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 22 200.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 



których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Produkty lecznicze odurzające
Część nr: 22
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33660000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produkty lecznicze odurzające z poz.1-12 opis zwiera zał nr 2 do siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 380.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Produkty lecznicze układu nerwowego
Część nr: 23
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33661000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produkty lecznicze układu nerwowego z poz.1-83 opis zwiera zał nr 2 
do siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 33 310.00 PLN



II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Preparaty odżywcze
Część nr: 24
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33692510
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparaty odżywcze z poz.1-8 opis zwiera zał nr 2 do siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Immunoglobuliny
Część nr: 25
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651520



II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa immunoglobuliny z poz.1-2 opis zwiera zał nr 2 do siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 100.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Produkty lecznicze różne
Część nr: 26
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produkty lecznicze różne z poz.1-113 opis zwiera zał nr 2 do siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 78 100.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych



II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Produkty lecznicze układu pokarmowego
Część nr: 27
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33612000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produkty lecznicze układu pokarmowego z poz.1-38 opis zwiera zał nr 
2 do siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 30 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Produkty do receptury i roztwory galenowe
Część nr: 28
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33692600
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produkty do receptury i roztwory galenowe z poz.1-30 opis zwiera zał 



nr 2 do siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 300.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Produkty lecznicze różne
Część nr: 29
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produkty lecznicze różne z poz.1 opis zwiera zał nr 2 do siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 180.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.



II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Produkty lecznicze układu sercowo – naczyniowego
Część nr: 30
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33622000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produkty lecznicze układu sercowo – naczyniowego z poz.1-79 opis 
zwiera zał nr 2 do siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 54 100.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Produkty lecznicze przewodu pokarmowego
Część nr: 31
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33612000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produkty lecznicze przewodu pokarmowego z poz.1-3 opis zwiera zał 
nr 2 do siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 370.00 PLN



II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Preparaty odżywcze
Część nr: 32
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33692510
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparaty odżywcze z poz.1-3 opis zwiera zał nr 2 do siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 19 680.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Odczynniki
Część nr: 33
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696000



II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynniki z poz.1 opis zwiera zał nr 2 do siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 513.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Produkty lecznicze różne
Część nr: 34
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produkty lecznicze różne z poz.1-2 opis zwiera zał nr 2 do siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 21 900.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych



II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Produkty lecznicze układu oddechowego
Część nr: 35
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33670000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produkty lecznicze układu oddechowego z poz.1-36 opis zwiera zał nr 2
do siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 26 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Produkty lecznicze różne
Część nr: 36
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produkty lecznicze różne z poz.1-22 opis zwiera zał nr 2 do siwz.



II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 500.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Preparaty odżywcze
Część nr: 37
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33692510
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Apteka Szpitalna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko, Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparaty odżywcze z poz.1-8 opis zwiera zał nr 2 do siwz.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 890.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące: kryteria: C- cena ofertowa ( brutto) – 100 %
za daną część. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym



III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków: 
1. Zamawiający, że prowadzi niniejsze postępowanie z zastosowaniem art. 24aa uPzp.2. O udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 
ust.5, pkt. 1 uPzp spełniają warunki udziału w postępowaniu.3. Dokumenty i oświadczaniem które każdy z 
wykonawców składa wraz z ofertą:3.1 Wypełniony i podpisany druk Oferta zał. nr 1 do siwz.3.2 formularz 
cenowy zał. nr 2 do siwz, 3.3 Pełnomocnictwa – jeśli wymagane do reprezentacji Wykonawcy/ów w 
przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się 
wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 uPzp ( dotyczy również 
wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale(forma pisemna) lub kopia 
poświadczone przez notariusza. 3.4 Dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty. 3.5 
Oświadczenie/a w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentuj Zamówienia w zakresie wskazanym w siwz 
oraz w instrukcji wypełnienia przygotowanej przez UZP i wskazany w siwz przez Zamawiającego. 3.6 
Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasobach innych podmiotów, zgodnie z art. 22a uPzp. 4. W 
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art.
86, ust. 5 uPzp wykonawcy składają stosownie do treści art. 24 ust. 11 uPzp, oświadczenie o przynależności 
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23UPzp. 5. 
Wykonawca, którego oferta została najwyżej ocenią jest zobowiązany do złożenia w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni od złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp: 5.1 W celu potwierdzenia 
braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1, 1. 
informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 uPzp 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. odpis z właściwego 
rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia, braku wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 
uPzp. 3. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających 
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności; 4. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego 
tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 5.2 Wykonawca musi być 
uprawniony do sprzedaży produktów leczniczych Zamawiającemu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 
roku prawo farmaceutyczne ( tj. Dz.U z 2008r. Nr 45, poz.271 z póź. zm.). W celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa następujące dokumenty: ważny akt administracyjny 
( koncesja, zezwolenie) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego ( GIF, MZ) uprawniającego do 
prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, składu konsygnacyjnego, składu celnego lub kopia równoważnego 
dokumentu wydanego przez właściwe organy państwa członkowskiego UE, a w przypadku składania oferty na 
leki psychotropowe i środki odurzające wymagane zezwolenia. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia 
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków wykonawca 
złoży w zależności od wybranej części oświadczenie iż posiada odpowiednie zezwolenie GIF.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:



Szczegółowe warunki realizacji umowy określa Rozdz. XIX siwz ( projekt umowy ).
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/04/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/04/2017
Czas lokalny: 10:10
Miejsce: 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku ul. K. Wielkiego 4, 38-600 Lesko,
bud Przychodni pok. nr 225.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 32697 PLN przed 
upływem terminu składania ofert na całość zamówienia.2. Podział kwot wadium na poszczególne pakiety 
przedstawia się następująco: Część nr 1–870,00, Część nr 2–430,00, Część nr 3–1700,00, Część nr 4–1320,00, 
Część nr 5–830,00, Część nr 6–240,00, Część nr 7–320,00, Część nr 8–260,00, Część nr 9–250,00, Część nr 
10–1190,00, Część nr 11–2400,00, Część nr 12– 4500,00, Część nr 13- 1500,00, Część nr 14–500,00, Część nr 
15–900,00, Część nr 16–180,00, Część nr 17-1900,00, Część nr 18–700,00, Część nr 19–200,00, Część nr 20–
3000,00, Część nr 21–600,00, Część nr 22–200,00, Część nr 23–1000,00, Część nr 24–180,00, Część nr 25–
100,00, Część nr 26–2000,00, Część nr 27– 900,00, Część nr 28 –400,00, Część nr 29–100,00, Część nr 30–
1500,00,
Część nr 31–70,00, Część nr 32–600,00, Część nr 33–10,00, Część nr 34 –600,00, Część nr 35–700,00, Część 
nr 36–50,00, Część nr 37-150,00, . Szczegółowe warunki dotyczące wadium zawarte są w Rozdziale XI
3. Informacje dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej: 3.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa: a) w sekcji III.1.1 pkt. 5.1.1) składa informację z odpowiedniego
rejestru albo, w przypadku braku tego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 
sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 
13, 14 i 21, b) w sekcji III.1.1 pkt. 5.1.2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 3.2 Dokument, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) i b) powinien być 



wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.3 Jeżeli w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa, w pkt. 3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym, 
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, 
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkanie tej osoby. przepis pkt. 3.2 stosuje 
się odpowiednio. 3.4 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 
osoby mającej miejsce poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument w sekcji III.1.1 
pkt. 5.1.1) składa dokumentem, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt. 
14 i 21. W przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym 
osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń -
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. przepis 3.2 stosuje się odpowiednio.4. Zamawiający 
precyzuje, iż termin związania ofertą wynosi 60 dni. 5. Zmiany do umowy wskazane są w rozdz. XIX siwz 
projekt umowy.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uz.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia publicznego 
oraz ponieśli szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki 
ochrony prawnej opisane w uPzp: 1.Odwołanie -zgodnie z ar. 180 – 198 uPzp przysługuje wyłącznie od 
niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 
jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:1)na 
treść ogłoszenia o zamówieniu i treść postanowień siwz w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej, 2)w terminie 10 dni 
od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli 
zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób; 3)w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec 
czynności innych niż określone w pkt. 1) i w pkt.2. 4)Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o 
zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1)30 dni od dnia publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy, jeżeli zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia; Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej i 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu, aby mógł on zapoznać się z 
jego treścią przed upływem tego terminu. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania 

http://www.uz.gov.pl/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED


ofert bieg terminu związania ofertą uległo zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Odwołanie 
powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 
przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniając wniesienie odwołania. 3.Skarga do sądu – zgodnie z art. 198a – 198 g uPzp. 
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa 
KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej przesyłając jednocześnie jej 
opis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z 23.11.20112 – Prawo pocztowe jest równoważne z jej wniesieniem. Szczegóły określa Dział VI 
uPzp– Środki Ochrony Prawnej .4.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się 
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli 
przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.5. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego 
postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 10/03/2017
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