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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:550497-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Turek: Produkty farmaceutyczne
2021/S 211-550497
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku
Adres pocztowy: ul. Poduchowne 1
Miejscowość: Turek
Kod NUTS: PL414 Koniński
Kod pocztowy: 62-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Niedbalska
E-mail: zam-pub@szpital.turek.pl
Tel.: +48 0632805615
Faks: +48 0632788400
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpital.turek.pl/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotmej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa leków dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
Numer referencyjny: ZP-PN-2/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zmówienia jest dostawa leków dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Turku. Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 pakietów. Przedmiot zamówienia wraz z ilościami i
asortymentem został szczegółowo określony w Załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia, tj. w
zestawieniach asortymentowo – cenowych.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr I
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62 - 700 Turek - apteka szpitalna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków, szczegółowy przedmiot zamówienia
wraz z ilościami i asortymentem został szczegółowo określony w Załączniku nr 2 do specyfikacji warunków
zamówienia, tj. w zestawieniach asortymentowo – cenowych.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że określił ilość przedmiotu zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez
Wykonawcę,, tzw. zamówienie podstawowe, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji
umowy zawartej w ramach niniejszego postępowania, Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia
wielkości zamówienia w czasie trwania umowy w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego, jednakże
minimalne wartość zapotrzebowania na przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie nie mniejsza
niż 30 % całkowitej wartości zawartej umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięć w zakresie
rzeczowym i ilościowym towaru z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie mogą skutkować przekroczeniem
wysokości zobowiązania finansowego zawartej umowy. Okoliczności związane z uruchomieniem opcji mogą być
spowodowane w szczególności spadkiem lub wzrostem liczny pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych
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procedur z użyciem przedmiotu zamówienia. Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego
opisana została w załączniku nr 5 do specyfikacji warunków zamówienia, tj. umowie dostawy.
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium, w wysokości - 7 680,00 zł

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr II
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62 - 700 Turek - apteka szpitalna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków, szczegółowy przedmiot zamówienia
wraz z ilościami i asortymentem został szczegółowo określony w Załączniku nr 2 do specyfikacji warunków
zamówienia, tj. w zestawieniach asortymentowo – cenowych.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że określił ilość przedmiotu zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez
Wykonawcę,, tzw. zamówienie podstawowe, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji
umowy zawartej w ramach niniejszego postępowania, Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia
wielkości zamówienia w czasie trwania umowy w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego, jednakże
minimalne wartość zapotrzebowania na przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie nie mniejsza
niż 30 % całkowitej wartości zawartej umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięć w zakresie
rzeczowym i ilościowym towaru z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie mogą skutkować przekroczeniem
wysokości zobowiązania finansowego zawartej umowy. Okoliczności związane z uruchomieniem opcji mogą być
spowodowane w szczególności spadkiem lub wzrostem liczny pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych
procedur z użyciem przedmiotu zamówienia. Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego
opisana została w załączniku nr 5 do specyfikacji warunków zamówienia, tj. umowie dostawy.
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium, w wysokości - 7 940,00 zł

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr III
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62 - 700 Turek - apteka szpitalna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków, szczegółowy przedmiot zamówienia
wraz z ilościami i asortymentem został szczegółowo określony w Załączniku nr 2 do specyfikacji warunków
zamówienia, tj. w zestawieniach asortymentowo – cenowych.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że określił ilość przedmiotu zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez
Wykonawcę,, tzw. zamówienie podstawowe, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji
umowy zawartej w ramach niniejszego postępowania, Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia
wielkości zamówienia w czasie trwania umowy w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego, jednakże
minimalne wartość zapotrzebowania na przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie nie mniejsza
niż 30 % całkowitej wartości zawartej umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięć w zakresie
rzeczowym i ilościowym towaru z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie mogą skutkować przekroczeniem
wysokości zobowiązania finansowego zawartej umowy. Okoliczności związane z uruchomieniem opcji mogą być
spowodowane w szczególności spadkiem lub wzrostem liczny pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych
procedur z użyciem przedmiotu zamówienia. Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego
opisana została w załączniku nr 5 do specyfikacji warunków zamówienia, tj. umowie dostawy.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14)

Informacje dodatkowe
1Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium, w wysokości - 2 540,00zł

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr IV
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62 - 700 Turek - apteka szpitalna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków, szczegółowy przedmiot zamówienia
wraz z ilościami i asortymentem został szczegółowo określony w Załączniku nr 2 do specyfikacji warunków
zamówienia, tj. w zestawieniach asortymentowo – cenowych.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że określił ilość przedmiotu zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez
Wykonawcę,, tzw. zamówienie podstawowe, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji
umowy zawartej w ramach niniejszego postępowania, Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia
wielkości zamówienia w czasie trwania umowy w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego, jednakże
minimalne wartość zapotrzebowania na przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie nie mniejsza
niż 30 % całkowitej wartości zawartej umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięć w zakresie
rzeczowym i ilościowym towaru z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie mogą skutkować przekroczeniem
wysokości zobowiązania finansowego zawartej umowy. Okoliczności związane z uruchomieniem opcji mogą być
spowodowane w szczególności spadkiem lub wzrostem liczny pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych
procedur z użyciem przedmiotu zamówienia. Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego
opisana została w załączniku nr 5 do specyfikacji warunków zamówienia, tj. umowie dostawy.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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1Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium, w wysokości - 360,00 zł
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr V
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62 - 700 Turek - apteka szpitalna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków, szczegółowy przedmiot zamówienia
wraz z ilościami i asortymentem został szczegółowo określony w Załączniku nr 2 do specyfikacji warunków
zamówienia, tj. w zestawieniach asortymentowo – cenowych.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że określił ilość przedmiotu zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez
Wykonawcę,, tzw. zamówienie podstawowe, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji
umowy zawartej w ramach niniejszego postępowania, Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia
wielkości zamówienia w czasie trwania umowy w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego, jednakże
minimalne wartość zapotrzebowania na przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie nie mniejsza
niż 30 % całkowitej wartości zawartej umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięć w zakresie
rzeczowym i ilościowym towaru z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie mogą skutkować przekroczeniem
wysokości zobowiązania finansowego zawartej umowy. Okoliczności związane z uruchomieniem opcji mogą być
spowodowane w szczególności spadkiem lub wzrostem liczny pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych
procedur z użyciem przedmiotu zamówienia. Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego
opisana została w załączniku nr 5 do specyfikacji warunków zamówienia, tj. umowie dostawy.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium, w wysokości - 3 620,00 zł
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr VI
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62 - 700 Turek - apteka szpitalna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków, szczegółowy przedmiot zamówienia
wraz z ilościami i asortymentem został szczegółowo określony w Załączniku nr 2 do specyfikacji warunków
zamówienia, tj. w zestawieniach asortymentowo – cenowych.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że określił ilość przedmiotu zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez
Wykonawcę,, tzw. zamówienie podstawowe, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji
umowy zawartej w ramach niniejszego postępowania, Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia
wielkości zamówienia w czasie trwania umowy w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego, jednakże
minimalne wartość zapotrzebowania na przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie nie mniejsza
niż 30 % całkowitej wartości zawartej umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięć w zakresie
rzeczowym i ilościowym towaru z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie mogą skutkować przekroczeniem
wysokości zobowiązania finansowego zawartej umowy. Okoliczności związane z uruchomieniem opcji mogą być
spowodowane w szczególności spadkiem lub wzrostem liczny pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych
procedur z użyciem przedmiotu zamówienia. Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego
opisana została w załączniku nr 5 do specyfikacji warunków zamówienia, tj. umowie dostawy.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium, w wysokości - 850,00 zł

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Pakiet nr VII
Część nr: 7
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62 - 700 Turek - apteka szpitalna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków, szczegółowy przedmiot zamówienia
wraz z ilościami i asortymentem został szczegółowo określony w Załączniku nr 2 do specyfikacji warunków
zamówienia, tj. w zestawieniach asortymentowo – cenowych.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że określił ilość przedmiotu zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez
Wykonawcę,, tzw. zamówienie podstawowe, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji
umowy zawartej w ramach niniejszego postępowania, Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia
wielkości zamówienia w czasie trwania umowy w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego, jednakże
minimalne wartość zapotrzebowania na przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie nie mniejsza
niż 30 % całkowitej wartości zawartej umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięć w zakresie
rzeczowym i ilościowym towaru z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie mogą skutkować przekroczeniem
wysokości zobowiązania finansowego zawartej umowy. Okoliczności związane z uruchomieniem opcji mogą być
spowodowane w szczególności spadkiem lub wzrostem liczny pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych
procedur z użyciem przedmiotu zamówienia. Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego
opisana została w załączniku nr 5 do specyfikacji warunków zamówienia, tj. umowie dostawy.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium, w wysokości - 4 220,00 zł

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr VIII
Część nr: 8
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62 - 700 Turek - apteka szpitalna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków, szczegółowy przedmiot zamówienia
wraz z ilościami i asortymentem został szczegółowo określony w Załączniku nr 2 do specyfikacji warunków
zamówienia, tj. w zestawieniach asortymentowo – cenowych.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że określił ilość przedmiotu zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez
Wykonawcę,, tzw. zamówienie podstawowe, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji
umowy zawartej w ramach niniejszego postępowania, Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia
wielkości zamówienia w czasie trwania umowy w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego, jednakże
minimalne wartość zapotrzebowania na przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie nie mniejsza
niż 30 % całkowitej wartości zawartej umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięć w zakresie
rzeczowym i ilościowym towaru z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie mogą skutkować przekroczeniem
wysokości zobowiązania finansowego zawartej umowy. Okoliczności związane z uruchomieniem opcji mogą być
spowodowane w szczególności spadkiem lub wzrostem liczny pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych
procedur z użyciem przedmiotu zamówienia. Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego
opisana została w załączniku nr 5 do specyfikacji warunków zamówienia, tj. umowie dostawy.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium, w wysokości - 300,00 zł

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr IX
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62 - 700 Turek - apteka szpitalna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków, szczegółowy przedmiot zamówienia
wraz z ilościami i asortymentem został szczegółowo określony w Załączniku nr 2 do specyfikacji warunków
zamówienia, tj. w zestawieniach asortymentowo – cenowych.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że określił ilość przedmiotu zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez
Wykonawcę,, tzw. zamówienie podstawowe, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji
umowy zawartej w ramach niniejszego postępowania, Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia
wielkości zamówienia w czasie trwania umowy w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego, jednakże
minimalne wartość zapotrzebowania na przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie nie mniejsza
niż 30 % całkowitej wartości zawartej umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięć w zakresie
rzeczowym i ilościowym towaru z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie mogą skutkować przekroczeniem
wysokości zobowiązania finansowego zawartej umowy. Okoliczności związane z uruchomieniem opcji mogą być
spowodowane w szczególności spadkiem lub wzrostem liczny pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych
procedur z użyciem przedmiotu zamówienia. Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego
opisana została w załączniku nr 5 do specyfikacji warunków zamówienia, tj. umowie dostawy.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium, w wysokości - 390,00 zł

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr X
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62 - 700 Turek - apteka szpitalna
II.2.4)

Opis zamówienia:
Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków, szczegółowy przedmiot zamówienia
wraz z ilościami i asortymentem został szczegółowo określony w Załączniku nr 2 do specyfikacji warunków
zamówienia, tj. w zestawieniach asortymentowo – cenowych.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że określił ilość przedmiotu zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez
Wykonawcę,, tzw. zamówienie podstawowe, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji
umowy zawartej w ramach niniejszego postępowania, Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia
wielkości zamówienia w czasie trwania umowy w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego, jednakże
minimalne wartość zapotrzebowania na przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie nie mniejsza
niż 30 % całkowitej wartości zawartej umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięć w zakresie
rzeczowym i ilościowym towaru z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie mogą skutkować przekroczeniem
wysokości zobowiązania finansowego zawartej umowy. Okoliczności związane z uruchomieniem opcji mogą być
spowodowane w szczególności spadkiem lub wzrostem liczny pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych
procedur z użyciem przedmiotu zamówienia. Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego
opisana została w załączniku nr 5 do specyfikacji warunków zamówienia, tj. umowie dostawy.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium, w wysokości - 290,00 zł

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr XI
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62 - 700 Turek - apteka szpitalna
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II.2.4)

Opis zamówienia:
Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków, szczegółowy przedmiot zamówienia
wraz z ilościami i asortymentem został szczegółowo określony w Załączniku nr 2 do specyfikacji warunków
zamówienia, tj. w zestawieniach asortymentowo – cenowych.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że określił ilość przedmiotu zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez
Wykonawcę,, tzw. zamówienie podstawowe, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji
umowy zawartej w ramach niniejszego postępowania, Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia
wielkości zamówienia w czasie trwania umowy w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego, jednakże
minimalne wartość zapotrzebowania na przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie nie mniejsza
niż 30 % całkowitej wartości zawartej umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięć w zakresie
rzeczowym i ilościowym towaru z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie mogą skutkować przekroczeniem
wysokości zobowiązania finansowego zawartej umowy. Okoliczności związane z uruchomieniem opcji mogą być
spowodowane w szczególności spadkiem lub wzrostem liczny pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych
procedur z użyciem przedmiotu zamówienia. Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego
opisana została w załączniku nr 5 do specyfikacji warunków zamówienia, tj. umowie dostawy.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium, w wysokości - 5 650,00 zł

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr XII
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62 - 700 Turek - apteka szpitalna

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków, szczegółowy przedmiot zamówienia
wraz z ilościami i asortymentem został szczegółowo określony w Załączniku nr 2 do specyfikacji warunków
zamówienia, tj. w zestawieniach asortymentowo – cenowych.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że określił ilość przedmiotu zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez
Wykonawcę,, tzw. zamówienie podstawowe, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji
umowy zawartej w ramach niniejszego postępowania, Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia
wielkości zamówienia w czasie trwania umowy w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego, jednakże
minimalne wartość zapotrzebowania na przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie nie mniejsza
niż 30 % całkowitej wartości zawartej umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięć w zakresie
rzeczowym i ilościowym towaru z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie mogą skutkować przekroczeniem
wysokości zobowiązania finansowego zawartej umowy. Okoliczności związane z uruchomieniem opcji mogą być
spowodowane w szczególności spadkiem lub wzrostem liczny pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych
procedur z użyciem przedmiotu zamówienia. Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego
opisana została w załączniku nr 5 do specyfikacji warunków zamówienia, tj. umowie dostawy.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium, w wysokości - 80,00 zł

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr XIII
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62 - 700 Turek - apteka szpitalna

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków, szczegółowy przedmiot zamówienia
wraz z ilościami i asortymentem został szczegółowo określony w Załączniku nr 2 do specyfikacji warunków
zamówienia, tj. w zestawieniach asortymentowo – cenowych.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że określił ilość przedmiotu zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez
Wykonawcę,, tzw. zamówienie podstawowe, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji
umowy zawartej w ramach niniejszego postępowania, Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia
wielkości zamówienia w czasie trwania umowy w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego, jednakże
minimalne wartość zapotrzebowania na przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie nie mniejsza
niż 30 % całkowitej wartości zawartej umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięć w zakresie
rzeczowym i ilościowym towaru z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie mogą skutkować przekroczeniem
wysokości zobowiązania finansowego zawartej umowy. Okoliczności związane z uruchomieniem opcji mogą być
spowodowane w szczególności spadkiem lub wzrostem liczny pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych
procedur z użyciem przedmiotu zamówienia. Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego
opisana została w załączniku nr 5 do specyfikacji warunków zamówienia, tj. umowie dostawy.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium, w wysokości - 140,00 zł

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:
Wykonawca spełni warunek udziału w niniejszym postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada koncesje,
zezwolenie wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego uprawniającego do prowadzenia hurtowni
farmaceutycznej zgodnie z ustawą prawo farmaceutyczne lub inny równoważny dokument,

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy, oraz zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian
określaj Załącznik nr 5 do specyfikacji warunków zamówienia - projekt umowy dostawy
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IV.1)

Opis

IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/12/2021
Czas lokalny: 08:30

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.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 02/12/2021
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w
zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Niezwłocznie po
otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje, o
których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych przewiduje odwróconą kolejność
czynności, tj. Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji
podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków szczegółowe informacje o przedmiotowych
środkach dowodowych, podstawach wykluczenia i wykazie podmiotowych środków dowodowych znajdują się w
specyfikacji warunków zamówienia.
Do oferty należy załączyć:
a) wypełniony formularz ofertowy opracowany w oparciu o Załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia,
b) wypełnione zestawienie asortymentowo – cenowe opracowane w oparciu o Załącznik nr 2 do specyfikacji
warunków zamówienia,
c) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale VI. specyfikacji warunków zamówienia,
d) dowód wniesienia wadium,
e) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, w przypadku, gdy
Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielnie zamówienia,
f) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z
którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
g) oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych – dotyczy Wykonawców
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

29/10/2021
S211
https://ted.europa.eu/TED

15 / 16

Dz.U./S S211
29/10/2021
550497-2021-PL

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówierń Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224584800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/10/2021
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