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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie
os. Na Skarpie 66
Osoba do kontaktów: Urszula Gawin
31-913 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126229487
E-mail: zpubl@szpital-zeromskiego.pl
Faks: +48 126444756

Adresy internetowe: 

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zeromski-szpital.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu 
konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod 
adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na 
adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa leków.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji 
dostawy lub świadczenia usług

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

http://www.zeromski-szpital.pl/
mailto:zpubl@szpital-zeromskiego.pl?subject=TED
mailto:kancelaria@zeromski-szpital.pl
mailto:zeromski@bci.pl


Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

Kod NUTS PL213

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych grupa grupa 41, 55, 56, 61, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego grupa 36, 66, 67 poz. 2 i 3, 68, 69,
opakowań farmaceutycznych grupa 62, 63, 64, 65, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku
nr 5 do specyfikacji. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego, wyrobu 
medycznego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, opakowania farmaceutycznego powinien
wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych, 
wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, opakowań farmaceutycznych
w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Oferowane przez wykonawców w niniejszym postępowaniu wyroby medyczne muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm, przepisów Unii Europejskiej oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.
Nr 107 poz. 679 z późn. zm.), tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, 
III)
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych.
W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst
jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 
(Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.), Wykonawca zobowiązany jest posiadać inne odpowiednie dokumenty 
dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia



II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: 1
1)Krótki opis
Dostawa produktów leczniczych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
1 Bupivacaine hydrochloride 0,5 % (20 ml) amp. 1 410
2 Etomidate sulphate 0,02 g/10 ml amp. 585
3 Glyceryl Trinitrate TTS 5 0,005 g plaster 10
4 Ketamine hydrochloride 0,5 g/10 ml amp. 10
5 Netilmicin sulphate 200 mg/2 ml fiol. 10
6 Netilmicin sulphate 50 mg/2 ml fiol. 10
7 Urapidil 0,025 g/5 ml amp. 800.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: 2
1)Krótki opis
Dostawa produktów leczniczych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9



ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
1 Ambroxol hydrochloride 0,015 g/2 ml amp. 9 000
2 Azithromycin 100 mg/ 5 ml (20 ml) susp. 10
3 Azithromycin 200 mg/ 5 ml (20 ml) susp. 10
4 Ferric oxide polymaltose complex 100 mg/ml amp. 200
5 Filgrastim 30 mln j.m./0,5 ml amp.-strzyk. 10
6 Filgrastim 48 mln j.m./0,5 ml amp.-strzyk. 160
7 Metildigoxin 0,1 mg tabl. 120.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: 3
1)Krótki opis
Dostawa produktów leczniczych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
1 Berodual 10 ml/200 doz. aerozol 45
2 Ciprofloxacin 0,3 % gutt. opht. 4
3 Clarithromycin 0,250 g tabl. 602
4 Fenoterol hydrobromide 100 mg/dawkę (10 ml) aerozol 12
5 Glimepiryde 0,002 g tabl. 2 400
6 Thiethylperazine 6,5 mg/1 ml amp. 170.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: 4
1)Krótki opis
Dostawa produktów leczniczych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.



Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
1 Butamirate 7,5 mg/5ml syrop 200 ml 90
2 Ferri hydroxidum polymaltosum 50 mg(Fe+3)/5 ml syrop 100 ml 12
3 Potassium chloride 782 mg jonów potasu/10 ml syrop 176.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: 5
1)Krótki opis
Dostawa produktów leczniczych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
1 Allopurinol 0,1 g tabl. 10 800
2 Amitriptyline 0,025 g tabl. 600
3 Amitriptyline 0,01 g tabl. 960
4 Captopril 0,0125 g tabl. 10 500
5 Captopril 0,025 g tabl. 4 320
6 Cetirizine 0,01 g tabl. powl. 12 360
7 Clemastine 0,001 g tabl. 16 590
8 Clotrimazole 0,1 g tabl. vag. 840
9 Dexamethasone 0,001 g tabl. 2 200
10 Digoxin 0,1 mg tabl. 7 830
11 Digoxin 0,25 mg tabl. 1 080



12 Etamsylate 0,25 g tabl. 10 740
13 Ferrous sulphate 80 mg (Fe +2) tabl. o p.uw. 23 040
14 Furazidin 0,05 g tabl. 48 450
15 Furosemide 0,04 g tabl. 40 650
16 Metformini hydrochloridum 0,5 g tabl. 6 060
17 Metformini hydrochloridum 0,85 g tabl. 3 240
18 Methyldopa 0,25 g tabl. 9 250
19 Nifuroxazide 0,1 g tabl. 10 920
20 Nitrendypine 0,01 g tabl. 4 080
21 Nitrendypine 0,02 g tabl. 1 320
22 Perazine 0,025 g tabl. 9 560
23 Perazine 0,1 g tabl. 2 610
24 Phenytoin 0,1 g tabl. 240
25 Prednisone 0,005 g tabl. 3 000
26 Propranolol 0,01 g tabl. 7 750
27 Propranolol 0,04 g tabl. 2 650
28 Pyridostigmine bromide 60 mg tabl. 600
29 Spironolactone 0,1 g tabl. 3 560
30 Spironolactone 0,025 g tabl. 24 200
31 Thiamazole 0,005 g tabl. 9 250
32 Ticlopidine h/ch 0,25 g tabl. 180.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: 6
1)Krótki opis
Dostawa Fluconazole, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
Fluconazole 0,1 g/50 ml fiolka 850.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: 7
1)Krótki opis
Dostawa Omeprazol, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 



przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
Omeprazol 0,04 g fiol. 10.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: 8
1)Krótki opis
Dostawa Cefotaxime, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
Cefotaxime 1 g fiol. 22 000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: 9
1)Krótki opis
Dostawa Cefotaxime, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9



ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
Cefotaxime 2 g fiol. 4 800.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: 10
1)Krótki opis
Dostawa Albumin, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
Albumin 20 % fiolka 10 ml 10.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: 11
1)Krótki opis
Dostawa Ropivacainum hydrochloridum, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)



33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
1 Ropivacainum hydrochloridum 2 mg/ml amp..10 ml 425
2 Ropivacainum hydrochloridum 10 mg/ml amp. 10 ml 125.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: 12
1)Krótki opis
Dostawa Solcoseryl, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
Solcoseryl 42,5 mg/ml amp 2 ml 600.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: 13
1)Krótki opis
Dostawa Salbutamol, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
1 Salbutamol 1 mg/ml (0,1 %) płyn do inh.
z nebuliz. 10 000



2 Salbutamol 2 mg/ml (0,2 %) płyn do inh.
z nebuliz. 11 260.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: 14
1)Krótki opis
Dostawa Fondaparinux, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
1 Fondaparinux 2,5 mg/ 0,5 ml amp.-strz. 240
2 Fondaparinux 7,5 mg/ 0,6 ml amp.-strz. 240.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: 15
1)Krótki opis
Dostawa Buprenorphinum, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
1 Buprenorphinum 35 mcg/h (20 mg) system transdermalny 950
2 Buprenorphinum 52,5 mcg/h (30 mg) system transdermalny 140.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia



Część nr: 16 Nazwa: 16
1)Krótki opis
Dostawa Ornithine aspartate, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
Ornithine aspartate 5,0 g/10 ml amp. 2 680.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: 17
1)Krótki opis
Dostawa Methylergometrini tartras, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
Methylergometrini tartras 0,0002 g/1 ml amp. 2 400.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: 18
1)Krótki opis
Dostawa Phytomenadione, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.



Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
Phytomenadione 0,025 mg krople wyc. z kapsułki 2 160.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: 19
1)Krótki opis
Dostawa Torasemide, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
Torasemide 20 mg/4 ml amp. 120.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: 20
1)Krótki opis
Dostawa Esmololi hydrochlorici, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).



Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
Esmololi hydrochlorici 100 mg/10 ml fiol. 1 200.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: 21
1)Krótki opis
Dostawa Ertapenem, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
Ertapenem 1 g fiol. 720.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: 22
1)Krótki opis
Dostawa Spiramycin, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.



2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
1 Spiramycin 1 500 000 j.m. tabl. 240
2 Spiramycin 3 000 000 j.m. tabl. 290.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: 23
1)Krótki opis
Dostawa produktów leczniczych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
1 Valproate sodium 0,4 g/ 4 ml fiol. + rozp. 60
2 Valproate sodium, Valproic acid 0,3 g tabl. powl. 700.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: 24
1)Krótki opis
Dostawa Ibuprofenu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres



1 Ibuprofen 60 mg supp. 1 200
2 Ibuprofen 125 mg supp. 1 200.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: 25
1)Krótki opis
Dostawa Calcium glubionate, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
Calcium glubionate 10 ml (10 %) amp. 13 700.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: 26
1)Krótki opis
Dostawa Denozumab, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
Denozumab 60 mg/ 1 ml amp.-strzyk. 5.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: 27
1)Krótki opis



Dostawa Levofloxacin, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
1 Levofloxacin 250 mg / 50 ml fiol. 480
2 Levofloxacin 500 mg / 100 ml fiol. 810
3 Levofloxacin 250 mg tabl. powl. 20
4 Levofloxacin 500 mg tabl. powl. 190.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: 28
1)Krótki opis
Dostawa Povidone iodine, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
Povidone iodine 0,1 g/1 g ung. (20g) 517.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 29 Nazwa: 29
1)Krótki opis
Dostawa Oseltamivir, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.



Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
1 Oseltamivir 30 mg kaps. 2 400
2 Oseltamivir 45 mg kaps. 2 400
3 Oseltamivir 75 mg kaps. 4 800.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 30 Nazwa: 30
1)Krótki opis
Dostawa Beractant, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
Beractant 25 mg/ ml (4 ml) fiol. 10.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 31 Nazwa: 31
1)Krótki opis
Dostawa produktów leczniczych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 



wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
1 Diethylcarbamazine 0,1 g tabl. 100
2 Sulfadiazine 0,5 g tabl. 100
3 Thiamazole 40 mg/ 1 ml amp. 100.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 32 Nazwa: 32
1)Krótki opis
Dostawa produktów leczniczych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
1 Cefuroxime 0,25 g/5 ml/ 50 ml susp. 120
2 Diclofenac sodium 0,05 g supp. 240
3 Fluticasone propionate 0,05 mg/1 g ung. ( 15 g) 1 200
4 Fluticasone propionate 0,5 mg/1 g krem ( 15 g) 1 680
5 Fluticasone propionate 120 dawek/ 125 mcg aerozol wziewny 48
6 Fluticasone propionate 120 dawek/ 250 mcg aerozol wziewny 480
7 Salmeterol 120 dawek/ 25 mcg aerozol wziewny 480.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 33 Nazwa: 33
1)Krótki opis
Dostawa Medroxyprogesterone acetate, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 



od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
1 Medroxyprogesterone acetate 5 mg tabl. 300
2 Medroxyprogesterone acetate 10 mg tabl. 300
3 Medroxyprogesterone acetate 150 mg/ ml fiol. 10
4 Medroxyprogesterone acetate 150 mg/3 ml fiol. 10.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 34 Nazwa: 34
1)Krótki opis
Dostawa produktów leczniczych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
1 Dabigatran etexilate 110 mg kaps. 2 700
2 Nicergoline 10 mg draż. 90
3 Nicergoline 30 mg tabl. powl. 90
4 Tolperisone 150 mg tabl.powl. 180.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 35 Nazwa: 35
1)Krótki opis



Dostawa Risperidone, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
1 Risperidone 1 mg tabl. powl. 820
2 Risperidone 2 mg tabl. powl. 40.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 36 Nazwa: 36
1)Krótki opis
Dostawa mleka modyfikowanego początkowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku 
nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego mleka powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty 
dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości mleka w przypadku 
zmniejszenia się jego zapotrzebowania. W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 6 
września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) lub ustawy z 
dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.), Wykonawca zobowiązany jest 
posiadać inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

15511700

3)Wielkość lub zakres
Mleko modyfikowane początkowe dla niemowląt z tendencją do kolek i zaparć 400 g proszek 10
Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 37 Nazwa: 37
1)Krótki opis
Dostawa Cefuroxim, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.



Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
Cefuroxim 50 mg fiol. 1 200.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 38 Nazwa: 38
1)Krótki opis
Dostawa Aciclovir, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
Aciclovir * 250 mg fiol. 480
* Dla dzieci do 6 m-ca życia.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 39 Nazwa: 39
1)Krótki opis
Dostawa Methylprednisolone aceponate, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 



z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
1 Methylprednisolone aceponate 0,1 % (15 g) krem 10
2 Methylprednisolone aceponate 0,1 % (15 g) maść 10.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 40 Nazwa: 40
1)Krótki opis
DostawaTerlipressin, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
1 Terlipressin 1 mg fiol.+ rozp. 50
2 Terlipressin 1 mg / 8,5 ml amp. 50.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 41 Nazwa: 41
1)Krótki opis
Dostawa wyrobów medycznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Oferowane przez wykonawców w niniejszym postępowaniu wyroby medyczne muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm, przepisów Unii Europejskiej oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.
Nr 107 poz. 679 z późn. zm.), tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją



pomiarową, IIa, IIb, III)
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres

1 Olej silikonowy, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia, szklanych strzykawkach-objętość 10 ml: –

lepkość(25°C) 1000mPa·s ;–gęstość(25°C) 0,97g/cm3; – wskaźnik refrakcji(25°C) :1,403 -1,405; – oporność 

objętościowa >1·1014 ohm·cm ;– zawartość grup-OH≤50 ppm; – zawartość składników o niskiej masie cząsteczkowej 

(<600 g/mol1) ≤150 ppm; – zawartość endotoksyn< 0,5 EU/ml 10 ml strzykawka 20

2 Olej silikonowy, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia, szklanych strzykawkach-objętość 10 ml: – lepkość 

(25°C) 5000mPa·s;– gęstość (25°C) 0,97g/cm3; – wskaźnik refrakcji (25ºC):1,403 -1,405 ;– oporność objętościowa > 

1·1014 ohm·cm ;– zawartość grup -OH≤ 50 ppm ;– zawartość składników o niskiej masie cząsteczkowej(<600 

g/mol1)≤150 ppm ;– zawartość endotoksyn < 0,5 EU/ml 10 ml strzykawka 40

3 Materiał wiskoelastyczny-hydroksypropylometyloceluloza ,2%roztwór hydroksypropylometylocelulozy :–objętość: 

2,5 ml; –-lepkość (5s1): 5000 mPa·s; –-masa cząsteczkowa: 86000 Da -osmolarność: 265 –300 mOsmol/l ;–pH: 6,8-7,6
2,5 ml amp. -strzyk.z kaniulą 23G 120

wyroby medyczne.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 42 Nazwa: 42
1)Krótki opis
Dostawa Gentamicin sulphate, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
Gentamicin sulphate 130 mg gąbka 10×10×0,5 cm 14.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia



5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 43 Nazwa: 43
1)Krótki opis
Dostawa Thiopental sodium, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
1 Thiopental sodium 0,5 g fiol. 4 800
2 Thiopental sodium 1 g fiol. 2 400.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 44 Nazwa: 44
1)Krótki opis
Dostawa Insulin glargine, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
Insulin glargine 100 j./ml wkład 3 ml do wstrzykiwacza 250.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 45 Nazwa: 45
1)Krótki opis
Dostawa Azithromycin, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 



od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
Azithromycin 500 mg tabl.powl. 30.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 46 Nazwa: 46
1)Krótki opis
Dostawa Amikacin, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
1 Amikacin 0,25 g /100 ml butelka 10
2 Amikacin 0,5 g /100 ml butelka 80
3 Amikacin 1g /100 ml butelka 450.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 47 Nazwa: 47
1)Krótki opis
Dostawa Amoxicillin + Clavulanic acid, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.



Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
1 Amoxicillin + Clavulanic acid 600 mg+42,9 mg/5 ml susp. 100 ml 96
2 Amoxicillin + Clavulanic acid 125 mg+31,25 mg/ 5 ml susp. 100 ml 120.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 48 Nazwa: 48
1)Krótki opis
Dostawa produktów leczniczych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
1 Antazoline + Naphazoline 5 mg + 0,25 mg gutt.opht. 2 x 5 ml 480
2 Ciprofloxacin 2 mg/ ml krople do uszu 0,25 ml-amp 120.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 49 Nazwa: 49
1)Krótki opis
Dostawa Calcium lactate gluconate, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 



z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
Calcium lactate gluconate * 1,373 g tabl. musuj. 24
*Wymagany produkt leczniczy.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 50 Nazwa: 50
1)Krótki opis
Dostawa Oxymetazolini h/chloridi, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
Oxymetazolini h/chloridi 0,01 % (0,1 mg/ml) krople do nosa 480.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 51 Nazwa: 51
1)Krótki opis
Dostawa Tigecycline, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 



oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
Tigecycline 50 mg/5 ml fiol. 120.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 52 Nazwa: 52
1)Krótki opis
Dostawa Ranitidine, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
Ranitidine 0,15 g tabl. 21 600.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 53 Nazwa: 53
1)Krótki opis
Dostawa Sodium phosphate, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres



Sodium phosphate 45 ml x 2 butelki roztwór do picia 1 200.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 54 Nazwa: 54
1)Krótki opis
Dostawa Fluticasone propionate, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
Fluticasone propionate 120 dawek / 50 mcg aerozol wziewny 40.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 55 Nazwa: 55
1)Krótki opis
Dostawa wyrobów medycznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Oferowane przez wykonawców w niniejszym postępowaniu wyroby medyczne muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm, przepisów Unii Europejskiej oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.
Nr 107 poz. 679 z późn. zm.), tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją
pomiarową, IIa, IIb, III)
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700



3)Wielkość lub zakres
1 Kopolimer dekstranomeru i kwasu hialuronowego. Materiał medyczny stosowany do endoskopowego ostrzykiwania 
ujść moczowodowych w odpływach pęcherzowo-moczowodowych 1 ml amp. 48
2 Igła całkowicie metalowa kompatybilna z amp.-strzyk. 20
Wyrób medyczny.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 56 Nazwa: 56
1)Krótki opis
Dostawa wyrobów medycznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Oferowane przez wykonawców w niniejszym postępowaniu wyroby medyczne muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm, przepisów Unii Europejskiej oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.
Nr 107 poz. 679 z późn. zm.), tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją
pomiarową, IIa, IIb, III)
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
Niewchłanialny syntetyczny preparat do endoskopowego leczenia odpływów pęcherzowo-moczowodowych do iniekcji
w postaci hydrożelu o średniej wielkości cząsteczek powyżej 200um + igła (komplet) 1 ml amp.-strzyk. 240
Wyrób medyczny.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 57 Nazwa: 57
1)Krótki opis
Dostawa Doripenem, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).



Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
Doripenem 0,5 g fiol. 400.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 58 Nazwa: 58
1)Krótki opis
Dostawa Insulin neutral injection, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
Insulin neutral injection 400 j.m./ 10 ml fiol. 240
Insulin neutral injection 1000 j.m./ 10 ml fiol. 240.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 59 Nazwa: 59
1)Krótki opis
Dostawa Triamcinolone acetonide, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)



33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
Triamcinolone acetonide 40 mg/1 ml amp. 120.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 60 Nazwa: 60
1)Krótki opis
Dostawa produktów leczniczych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
1 Pix Liqida Pini kg 20
2 Carbo medicinalis pulv kg 3
3 Formaldehyd 10g/100g roztwór op x 1kg 200
4 Formaldehyd 10g/100g roztwór op x 5kg 200
5 96 % Etanol subst. farmaceut.(Ethanolum 96 %) przeznaczony do receptury aptecznej 96,00 % kg 200
6 70 % Etanol skażony Hibitanem 0,5 % 70 % 0,5 % op 1 litr 240
7 Methylrosanilini chloridum roztwór spirytusowy 10mg/g – 20ml op 30
8 Methylrosanilini chloridum roztwór wodny 10mg/g – 20ml op 60.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 61 Nazwa: 61
1)Krótki opis
Dostawa pasków fluoresceinowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Oferowane przez wykonawców w niniejszym postępowaniu wyroby medyczne muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm, przepisów Unii Europejskiej oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.
Nr 107 poz. 679 z późn. zm.), tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją
pomiarową, IIa, IIb, III)
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.



Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
Paski fluoresceinowe BIOGLIO lub preparat o równoważnym działaniu farmakologicznym i równoważnej ilości sztuk 
paski szt 6000
WYRÓB MEDYCZNY.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 62 Nazwa: 62
1)Krótki opis
Dostawa opakowań farmaceutycznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego opakowania farmaceutycznego powinien wynosić minimum 12 
miesięcy od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości opakowań fabrycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
Dostawa opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30199500

3)Wielkość lub zakres
1 Butelka apteczna poj. 10 ml szt. 1 000
2 Butelka apteczna poj. 100 ml szt. 1 000
3 Butelka apteczna poj. 125 ml szt. 2 400
4 Butelka apteczna poj. 150 ml szt. 500
5 Butelka apteczna poj. 250 ml szt. 3 000
6 Butelka apteczna poj. 300 ml szt. 600
7 Butelka apteczna poj. 500 ml szt. 500
8 Butelka apteczna poj.40 ml (słoik) szt. 1 200
9 Nakrętki polietyl. 22 mm do but. 65 – 125 ml szt. 3 400
10 Nakrętki polietyl. 28 mm do but. 150 – 300 ml szt. 4 600
11 Nakrętki polietyl. 32 mm do butelki (słoika) 40 ml szt. 1 200
12 Nakrętki polietyl. z zakraplaczem niesterylne szt. 100.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 63 Nazwa: 63
1)Krótki opis
Dostawa opakowań farmaceutycznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego opakowania farmaceutycznego powinien wynosić minimum 12 
miesięcy od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości opakowań fabrycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.



Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
Dostawa opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30199500

3)Wielkość lub zakres
1 Opłatki apteczne nr 2 Komplet x 500 szt. 20
2 Opłatki apteczne nr 4 Komplet x 500 szt. 20
3 Opłatki apteczne nr 6 Komplet x 500 szt. 5.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 64 Nazwa: 64
1)Krótki opis
Dostawa opakowań farmaceutycznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego opakowania farmaceutycznego powinien wynosić minimum 12 
miesięcy od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości opakowań fabrycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
Dostawa opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30199500

3)Wielkość lub zakres
1 Pudełka apteczne 100 g szt. 6 000
2 Pudełka apteczne 30 g szt. 3 000
3 Pudełka apteczne 50 g szt. 4 000
4 Pudełka apteczne 200 g szt. 500.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 65 Nazwa: 65
1)Krótki opis
Dostawa opakowań farmaceutycznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego opakowania farmaceutycznego powinien wynosić minimum 12 
miesięcy od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości opakowań fabrycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
Dostawa opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30199500

3)Wielkość lub zakres
1 Torebki białe rozmiar 150 x 190 mm opak. X 100 szt. 60
2 Torebki białe rozmiar 120 x 170mm opak. X 100 szt. 20
3 Torebki pomarańczowe rozmiar 120 x 170 mm opak. X 100 szt. 10.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 66 Nazwa: 66
1)Krótki opis



Dostawa diety normalizującej glukemię, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanej diety powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości diet w przypadku 
zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
Dieta normalizująca glukemię,kompletna, normokaloryczna ( 1 kcal/ml )., bogatoresztkowa. Niska zawartość 
węglowodanów ( skrobia, fruktoza 0. Wysoka zawartość jednonienasyconych kwasów tłuszczowych nie więcej niż 4,2 
g w 100 ml. Wysoka zawartość przeciwutleniaczy ( wit C i E, karotenoidów, selenu). Unikalna mieszanina błonnika ( 6
rodzajów błonnika o odpowiednich proporcjach włókien rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych) regulująca pracę jelit. 
Klinicznie wolna od laktozy. Bezglutenowa. Osmolarność 300 mOsmol/l preparat złożony 1000 ml 480
ŚRODEK SPOŻYWCZY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 67 Nazwa: 67
1)Krótki opis
Dostawa produktów leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
1 Koncentrat 20g / 50 ml zawiera 8,2 g alaniny i 13.46 glutaminy (produkt leczniczy) 100 ml inj.iv 300
2 Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, przeznaczona dla pacjentów chorych na cukrzycę o niskiej zawartości 
węglowodanów (skrobia i fruktoza) max. do 10 g/ 100 ml, o dużej zawartości błonnika, zawierająca białka mleka, 
omega-3 kwasy tłuszczowe,normokaloryczna 1 kcal/ml, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną 
500 ml worek 500
3 Kompletna dieta do żywienia dojelitowego,oligopeptydowa, zawierająca hydrolizat serwtki, ponad 50 % tłuszczy 



MCT i omega – 3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ ml, bezresztkowa o osmolarności do 300 osmol/l, w 
worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną 500 ml Worek 300.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 68 Nazwa: 68
1)Krótki opis
Dostawa środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilościww. środków spozywczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania. Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiednie dokumenty 
dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
1 Dieta kompletna,normokaloryczna (1kcal/ml), bezresztkowa, bezglutenowa, wolna od laktozy, białko 38,0g, 
zawierająca tłuszcze MCT/LCT olej rybi, żródło węglowodanów – maltodekstryny z dużą zawartością polisacharydów,
osmolarność 200 mOsm/l, worek 500 ml preparat złożony 500ml 24
2 Dieta kompletna,normokaloryczna (1kcal/ml), bezglutenowa, wolna od laktozy, białko 38,0g, zawierająca tłuszcze 
MCT/LCT olej rybi, żródło węglowodanów – maltodekstryny z dużą zawartością polisacharydów, 15g błonnika (60 % 
rozpuszczalnego, 40 % nierozpuszczalnego), osmolarność 260 mOsm/l, worek 500 ml preparat złożony 500ml 24
3 Dieta kompletna,normokaloryczna (1kcal/ml), bezglutenowa, wolna od laktozy, białko 41,0g, zawierająca tłuszcze 
MCT/LCT olej rybi, źródło węglowodanów – skrobia, 1,5 % błonnika (60 % rozpuszczalnego, 40 % 
nierozpuszczalnego), osmolarność 215 mOsm/l, worek 500 ml preparat złożony 500ml 300
4 Dieta hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa,oparta na białku kazeinowym 75,0g, zawierająca tłuszcze MCT 
(50 %) ,LCT olej rybi, żródło węglowodanów – maltodekstryny z dużą zawartością polisacharydów, 
bezresztkowa,bezglutenowa, wolna od laktozy, osmolarność 345 mOsm/l, worek 500 ml preparat złożony 500ml 300
5 Dieta oligopeptydowa,normokaloryczna (1kcal/ml), bezresztkowa, bezglutenowa, wolna od laktozy, białko 38,0g, 
zawierająca tłuszcze MCT/LCT olej rybi, żródło węglowodanów – maltodekstryny z dużą zawartością polisacharydów,
osmolarność 310 mOsm/l, worek 500 ml preparat złożony 500ml 24
6 Dieta hiperkaloryczna (1,3 kcal/ml), bogatobiałkowa,oparta na białku kazeinowym 66,0g, zawierająca tłuszcze 
MCT/LCT olej rybi, bogata w glutaminę 2 g/100 ml,żródło węglowodanów – maltodekstryny z dużą zawartością 
polisacharydów, 13,0g błonnika, osmolarność 375 mOsm/l, worek 500 ml preparat złożony 500ml 200
7 Dieta hiperkaloryczna (1,3 kcal/ml), wzbogacona o aminokwasy rozgałęzione 40 %, białka 40,0g, zawierająca 
tłuszcze MCT/LCT, żródło węglowodanów – maltodekstryny z dużą zawartością polisacharydów, osmolarność 395 
mOsm/l, worek 500 ml preparat złożony 500ml 24
8 Dieta hiperkaloryczna (1,3 kcal/ml), oparta na białku kazeinowym 65,0g, zawierająca tłuszcze MCT/LCT, niska 
zawartość węglowodanów, osmolarność 334mOsm/l, worek 500 ml preparat złożony 500ml 200
9 Dieta hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa,oparta na białku kazeinowym 75,0g, zawierająca tłuszcze MCT 
(50 %) ,LCT olej rybi, żródło węglowodanów – maltodekstryny z dużą zawartością polisacharydów, 20g błonnika (60 
% rozpuszczalnego, 40 % nierozpuszczalnego), osmolarność 440 mOsm/l, worek 500 ml preparat złożony 500ml 100
ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia



Część nr: 69 Nazwa: 69
1)Krótki opis
Dostawa środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości ww. środków spożywczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
1 Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, kompletne pod względem odżywczym 
immunożywienie, dieta immunokaloryczna ( 100 kcal/100 ml) płynna dieta bogata w nukleotydy ( 0,13 g / 100 ml ), 
kwas glutaminowy ( 0,9./ 100 ml), kwasy tłuszczowe MCT ( 0,61g /100 ml ), Omega – 3 ( 0,33 g/100 ml) preparat 
złożony 500 ml 70
2 Dieta kompletna, kaloryczność 1,44 kcal/ml, immunożywienie z dodatkiem kwasów tłuszczowych omega – 3, 
argininy i nukleotydów, nukleotydy z drożdży Tomela, smaki: tropikalny i waniliowy preparat złożony 237 ml 210
3 Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, kompletny pod względem odżywczym, dieta
normokaloryczna, ubogoresztkowa, białko 16 % kcal, węglowodany 54 % kcal, tłuszcze 30 % kcal. Zawartość kwasu 
glutaminowego 0,93 g / 100 ml, arginina 0,16g / 100 ml. preparat złożony 1000 ml 100
4 Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, kompletny pod względem odzywczym, dieta
normokaloryczna ( 100 kcal / 100 ml ) i normobiałkowa ( 4 g /100 ml ) płynna dieta peptydowa, bogata w kwasy 
tłuszczowe MCT 2,6 g / 100 ml, Omega – 3 0,06 g /100 ml. Osmolarność 200mOsm/l. preparat złożony 500 ml 70.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 70 Nazwa: 70
1)Krótki opis
Dostawa Natrium chloratum do płukania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700



3)Wielkość lub zakres
Natrium chloratum do płukania 0,9 % butelka pour bottle 1000 ml 7 000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 71 Nazwa: 71
1)Krótki opis
Dostawa szczepionki skoniugowanej p-Neisseria meningitidis t. B, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
Szczepionka skoniugowana p-Neisseria meningitidis t. B 0,5ml% Amp-strzyk. 400.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 72 Nazwa: 72
1)Krótki opis
Dostawa produktów leczniczych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
1 Insulinum humanum – krótkodziałająca otrzymana drogą rekombinacji DNA E.coli,(po wstrzyknięciu podskórnym 
początek działania 30-40 min. ,szczyt działania pomiędzy 1-3 h. Czas działania 5 – 7h ) 100 j.m./ml Wkład 3 ml 145
2 Insulinum humanum – o przedłużonym czasie działania ,otrzymana drogą rekombinacji DNA E. Coli (po 



wstrzyknięciu podskórnym początek działania po ok. 1 h., szczyt działania pomiędzy 2-8 h. Czs działania do 20h ) 100 
j.m./ml Wkład 3 ml 340
3 Insulinum humanum -mieszana, dwufazowa otrzymana drogą rekombinacji DNA E.coli, zawiera kombinację 
insuliny krótkodziałającej i o przedłużonym czasie działania w proporcjach 30/70 (po wstrzyknięciu podskórnym 
początek działania po ok.30 min., szczyt działania pomiędzy1-8 h. Czas działania 18-20 h.) 100 j.m./ml Wkład 3 ml 
315
4 Insulinum lispro analogowa -szybkodziałająca (po wstrzyknięciu podskórnym początek działania po ok.15 
min.,szczyt działania pomiędzy 30-70 min. Czas działania 2-5 h.) 100 j.m./ml Wkład 3 ml 505
5 Insulinum lispro analogowa – mieszana zawierająca kombinację insuliny krótkodziałającej analogowej i o 
przedłużonym czasie działania w proporcjach 25/75,( po wstrzyknięciu podskórnym początek działania po ok. 15 min.,
szczyt działania 30-70 min.Czas działania ok. 15 h.) 100 j.m./ml Wkład 3 ml 220
6 Insulinum lispro analogowa – mieszana zawierająca kombinację insuliny krótkodziałającej analogowej i o 
przedłużonym czasie działania w proporcjach 50/50 (po wstrzyknięciu podskórnym początek działania po ok.15 
min.,szczyt działania pomiędzy 30-70 min .Czas działania ok.15 h.) 100 j.m./ml Wkład 3 ml 120.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 73 Nazwa: 73
1)Krótki opis
Dostawa produktów leczniczych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
1 Insulinum aspart analogowa – szybkodziałająca otrzymana w wyniku rekombinacji DNA w Saccharomyces 
cerevisiae (po wstrzyknięniu podskórnym początek działania po ok.10-20 min.,szczyt działania po 1- 3h .Czas 
działania 3 – 5h) 100 j.m./ml Wkład 3 ml 915
2 Insulinum humanum isophanum – o przedłużonym czasie działania otrzymana w wyniku rekombinacji DNA w 
Saccharomyces cerevisiae (po wstrzyknięciu podskórnym początek działania po ok.1,5h, szczyt działania pomiędzy 4-
12h. Czas działania ok 24h) 100 j.m./ml Wkład 3 ml 240
3 Insulinum humanum, isophanum – mieszana, dwufazowa otrzymana w wyniku rekombinacji DNA w Saccharomyces
cerevisiae, zawierająca kombinację insuliny krótkodziałającej i o przedłużonym czasie działania w proporcjach 30/70,
(po wstrzyknięciu podskórnym początek działania po ok. 0,5h ,szczyt działania pomiędzy 2 – 8h. Czas działania do 24 
h) 100 j.m./ml Wkład 3 ml 75
4 Insulinum aspart analogowa – dwufazowa otrzymana w wyniku rekombinacji DNA w Saccharomyces cerevisiae 
zawierająca 30 % rozpuszczalnej insuliny aspart i 70 % insuliny aspart krystalizowanej z protaminą, (po wstrzyknięciu 
podskórnym początek działania po ok.10-20 min.,szczyt działania 1- 4h, Czas działania do 24h) 100 j.m./ml Wkład 3 
ml 170
5 Insulinum aspart analogowa – dwufazowa otrzymana w wyniku rekombinacji DNA w Saccharomyces cerevisiae 



zawierająca 50 % rozpuszczalnej insuliny aspart i 50 % insuliny aspart krystalizowanej z protaminą, (po wstrzyknięciu 
podskórnym początek działania ok.10-20 min.,szczyt działania 1- 4h. Czas działania 14 do 24h) 100 j.m./ml Wkład 3 
ml 75
6 Insulinum detemirum analogowa–długodziałająca otrzymana w wyniku rekombinacji DNA w Saccharomyces 
cerevisiae. Czas działania przekracza 24 h. 100 j.m./ml Wkład 3 ml 75.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 74 Nazwa: 74
1)Krótki opis
Dostawa produktów leczniczych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
1 Insulin neutralis human R 100 j.m./ml Wkład 3 ml 290
2 Insulin isophanic human N 100 j.m./ml Wkład 3 ml 240
3 Insulin neutralis human + insulin isophanic human 30+70 100 j.m./ml Wkład 3 ml 120.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 75 Nazwa: 75
1)Krótki opis
Dostawa produktów leczniczych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700



3)Wielkość lub zakres
1 Insulinum humanum -dwufazowa zawiesina insuliny izofanowej zawierająca 25 % insuliny rozpuszczalnej i 75 % 
krystalicznej insuliny protaminowej.Otrzymana w wyniku rekombinacji DNA w komórkach E.coli.(Po wstrzyknięciu 
podskórnym początek działania w ciągu 30-60 min.,szczyt działania w okresie od 2-4h. Czas działania wynosi 12-19 
h.) 100 j.m./ml Wkład 3 ml 75
2 Insulinum humanum otrzymana w wyniku rekombinacji DNA w szczepach bakterii E.coli zawiera insulinę o 
umiarkowanie szybkim początku i długim czasie działania. (Po wstrzyknięciu podskórnym początek działania w ciągu 
60 min., szczyt działania w okresie od 3-4 h.Czas działania wynosi od 11-20 godzin.) 100 j.m./ml Wkład 3 ml 100
3 Insulinum humanum-roztwór insuliny neutralnej. Otrzymana w wyniku rekombinacji DNA w komórkach E.coli 
zawiera insulinę o szybkim początku i krótkim czasie działania. (Po wstrzyknięciu podskórnym początek działania w 
ciągu 30min.,szczyt działania 1- 4h. Czas działania wynosi od 7-9 h) 100 j.m./ml Wkład 3 ml 100.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 76 Nazwa: 76
1)Krótki opis
Dostawa produktów leczniczych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego powinien wynosić minimum 12 miesięcy 
od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 30199500, 15511700

3)Wielkość lub zakres
1 Płynna w pełni sukcylinowana 4 % żelatyna zawieszona w zbilansowanym roztworze elektrolitów ( Na, K, Mg, Ca ) 
zawierającym chlorko i octany. Osmolarność 284 mOsm/l. 500 ml Butelka plastikowa z dwoma równocennymi 
portami 3 600
2 Potassium chloride 0,3 % + Sodium chloride 0,9 %. Roztwór do infuzji (RTU) 500 ml Butelka 480
3 Potassium chloride 0,15 % + Sodium chloride 0,9 %. Roztwór do infuzji (RTU) 500 ml Butelka 480
4 Potassium chloride 0,3 % + Glucosum 5 % Roztwór do infuzji (RTU) 500 ml Butelka 480
5 Potassium chloride 0,15 % + Glucosum 5 %.. Roztwór do infuzji (RTU). 500 ml Butelka 560.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium będące sumą wadiów określonych dla 
poszczególnych grup, na które składa ofertę. W przypadku składania oferty na wszystkie grupy Wykonawca wnosi 
wadium w wysokości 18.179,00 PLN
Wadium dla poszczególnych grup:
GRUPA 1- 240,00 zł



GRUPA 2 – 260,00 zł
GRUPA 3 – 36,00 zł
GRUPA 4 – 35,00 zł
GRUPA 5 – 450,00 zł
GRUPA 6 – 45,00 zł
GRUPA 7 – 1,00 zł
GRUPA 8 – 320,00 zł
GRUPA 9 – 140,00 zł
GRUPA 10 – 4,00 zł
GRUPA 11 50,00 zł
GRUPA 12 25,00 zł
GRUPA 13 170,00 zł
GRUPA 14 270,00 zł
GRUPA 15 150,00 zł
GRUPA 16 550,00 zł
GRUPA 17 60,00 zł
GRUPA 18 6,00 zł
GRUPA 19 5,00 zł
GRUPA 20 450,00 zł
GRUPA 21 1.100,00 zł
GRUPA 22 7,00 zł
GRUPA 23 20,00 zł
GRUPA 24 20,00 zł
GRUPA 25 370,00 zł
GRUPA 26 40,00 zł
GRUPA 27 660,00 zł
GRUPA 28 50,00 zł
GRUPA 29 610,00 zł
GRUPA 30 50,00 zł
GRUPA 31 6,00 zł
GRUPA 32 1.230,00 zł
GRUPA 33 8,00 zł
GRUPA 34 30,00 zł
GRUPA 35 3,00 zł
GRUPA 36 2,00 zł
GRUPA 37 380,00 zł
GRUPA 38 40,00 zł
GRUPA 39 2,00 zł
GRUPA 40 100,00 zł
GRUPA 41 180,00 zł
GRUPA 42 40,00 zł
GRUPA 43 370,00 zł
GRUPA 44 100,00 zł
GRUPA 45 1,00 zł
GRUPA 46 60,00 zł
GRUPA 47 50,00 zł
GRUPA 48 50,00 zł
GRUPA 49 40,00 zł
GRUPA 50 60,00 zł
GRUPA 51 260,00 zł
GRUPA 52 30,00 zł
GRUPA 53 680,00 zł



GRUPA 54 12,00 zł
GRUPA 55 450,00 zł
GRUPA 56 2.260,00 zł
GRUPA 57 340,00 zł
GRUPA 58 200,00 zł
GRUPA 59 17,00 zł
GRUPA 60 800,00 zł
GRUPA 61 60,00 zł
GRUPA 62 110,00 zł
GRUPA 63 10,00 zł
GRUPA 64 85,00 zł
GRUPA 65 9,00 zł
GRUPA 66 120,00 zł
GRUPA 67 500,00 zł
GRUPA 68 130,00 zł
GRUPA 69 100,00 zł
GRUPA 70 220,00 zł
GRUPA 71 1.400,00 zł
GRUPA 72 160,00 zł
GRUPA 73 340,00 zł
GRUPA 74 100,00 zł
GRUPA 75 40,00 zł
GRUPA 76 800,00 zł
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
2. Forma wpłaty wadium.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub pieniężnych poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275).
3. Wadium wniesione w pieniądzu.
1) Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem, na rachunek bankowy Zamawiającego:
Deutsche Bank PBC S.A. O/Kraków nr 45 1910 1048 3400 2331 1121 0002.
Fakt wniesienia wadium należy potwierdzić poprzez dostarczenie Zamawiającemu kopii dowodu wpłaty.
2) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę.
4. Wadium wniesione w innej formie.
1) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, do oferty należy dołączyć potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu stanowiącego zabezpieczenie wadium. Oryginał tego dokumentu należy
złożyć razem z ofertą nie zszywając go z nią.
2) Z treści gwarancji (poręczenia) powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty 
wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy.
3) Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/ poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą, tj. 60 
dni.
5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwraca wadium:
1) Wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z 
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w 



pkt VIII.6.1. Specyfikacji;
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) Na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w przypadkach 
wskazanych powyższej w pkt 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza. Zamawiający wyznacza zarazem termin ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
6. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach, gdy:
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w ofercie;
2) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy;
3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego 
stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że 
nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, 
co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
Płatność przelewem w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zobowiązany jest do złożenia wszystkich 
wskazanych w pkt. III.2.1) ppkt. 1 – 9 oświadczeń oraz dokumentów.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie
mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców.
Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi (tj. przedsiębiorców podlegających wpisowi 
do ewidencji działalności gospodarczej), także tych, którzy prowadzą wspólnie działalność gospodarczą lub są 
wspólnikami spółki cywilnej.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu 
muszą spełniać wymagania wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. 
U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.).
Oferowane przez wykonawców w niniejszym postępowaniu wyroby medyczne muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm, przepisów Unii Europejskiej oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.
Nr 107 poz. 679 z późn. zm.), tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją
pomiarową, IIa, IIb, III)
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych.
W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst
jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 
(Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.), Wykonawca zobowiązany jest posiadać inne odpowiednie dokumenty 
dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9



ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345).
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub 
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
składania ofert.
3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 oraz w art. 24 
ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem 
składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo 
zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
7. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
8. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych 
w pkt.III.2.1) ppkt.1-6.
9. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo 
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
11. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.
12. Zezwolenie na obrót produktami leczniczymi, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. 
(tekst jednolity: Dz. U. Z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), dotyczy hurtowni farmaceutycznej, wytwórcy, składu 
konsygnacyjnego (odpowiednio):
— Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub koncesja na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku składania oferty na substancje psychotropowe i środki 
odurzające – odpowiednio wymagane zezwolenie,
— Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych, jeżeli Wykonawca 
jest wytwórcą,
— w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny – Zezwolenie na prowadzenie składu zawierające 
uprawnienia przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi lub
— oświadczenie, że dla podjęcia działalności gospodarczej objętej zamówieniem nie jest wymagana koncesja lub 



zezwolenie.
13. W przypadku gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polegać 
będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, 
zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, zgodnie z 
zasadami określonymi w art. 26 ust 2b ustawy.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z 26 ust 2b ustawy, odpowiada solidarnie z 
Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
14. Wymagania dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.
14.1. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa:
— zamiast dokumentów określonych w punkcie 2,3, 4 oraz 6 – dokument lub dokumenty wystawione w kraju w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
zamiast dokumentu określonego w punkcie III.2.1)ppkt 5 – zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.
14.2. Dokumenty wskazane powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, za wyjątkiem dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, 
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, który 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
14.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania,nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 14. 1, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument ten powinien być wystawiony z zachowaniem terminów wskazanych 
w pkt 14. 2.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje 
zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert.
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt.4 ustawy, polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy 
Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania 
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 
pkt.III.2.2) 1 – 2. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o 
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność 



kredytową w wysokości nie mniejszej niż 972.240,00 zł w przypadku złożenia oferty na cały przedmiot zamówienia (w
przypadku złożenia ofert częściowych – suma kwot składanych grup)
GRUPA 1 13.000,00 zł
GRUPA 2 14.000,00 zł
GRUPA 3 2.000,00 zł
GRUPA 4 2.000,00 zł
GRUPA 5 24.000,00 zł
GRUPA 6 2.400,00 zł
GRUPA 7 30,00 zł
GRUPA 8 17.000,00 zł
GRUPA 9 7.600,00 zł
GRUPA 10 200,00 zł
GRUPA 11 2.500,00 zł
GRUPA 12 1.400,00 zł
GRUPA 13 9.000,00 zł
GRUPA 14 15.000,00 zł
GRUPA 15 8.000,00 zł
GRUPA 16 30.000,00 zł
GRUPA 17 3.400,00 zł
GRUPA 18 350,00 zł
GRUPA 19 300,00 zł
GRUPA 20 24.000,00 zł
GRUPA 21 60.000,00 zł
GRUPA 22 400,00 zł
GRUPA 23 1.200,00 zł
GRUPA 24 1.000,00 zł
GRUPA 25 20.000,00 zł
GRUPA 26 2.100,00 zł
GRUPA 27 36.000,00 zł
GRUPA 28 2.900,00 zł
GRUPA 29 33.000,00 zł
GRUPA 30 2.900,00 zł
GRUPA 31 300,00 zł
GRUPA 32 66.000,00 zł
GRUPA 33 400,00 zł
GRUPA 34 1.600,00 zł
GRUPA 35 150,00 zł
GRUPA 36 100,00 zł
GRUPA 37 20.600,00 zł
GRUPA 38 2.000,00 zł
GRUPA 39 100,00 zł
GRUPA 40 5.500,00 zł
GRUPA 41 9.700,00 zł
GRUPA 42 2.000,00 zł
GRUPA 43 20.000,00 zł
GRUPA 44 5.300,00 zł
GRUPA 45 50,00 zł
GRUPA 46 3.100,00 zł
GRUPA 47 2.300,00 zł
GRUPA 48 2.300,00 zł
GRUPA 49 2.100,00 zł
GRUPA 50 3.000,00 zł



GRUPA 51 14.000,00zł
GRUPA 52 1.500,00 zł
GRUPA 53 36.500,00 zł
GRUPA 54 660,00 zł
GRUPA 55 24.300,00 zł
GRUPA 56 122.000,00 zł
GRUPA 57 18.400,00 zł
GRUPA 58 10.700,00 zł
GRUPA 59 900,00 zł
GRUPA 60 43.000,00 zł
GRUPA 61 3.300,00 zł
GRUPA 62 6.700,00 zł
GRUPA 63 700,00 zł
GRUPA 64 5.200,00 zł
GRUPA 65 500,00 zł
GRUPA 66 6.300,00 zł
GRUPA 67 26.500,00 zł
GRUPA 68 6.600,00 zł
GRUPA 69 5.000,00 zł
GRUPA 70 11.000,00 zł
GRUPA 71 70.000,00 zł
GRUPA 72 8.500,00 zł
GRUPA 73 18.000,00 zł
GRUPA 74 5.000,00 zł
GRUPA 75 2.200,00 zł
GRUPA 76 42.500,00 zł.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o 
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 98

2. Funkcjonalność. Waga 2

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:



ZP36/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
13.11.2015 - 10:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 13.11.2015 - 11:00

Miejscowość: 

Kraków, Kancelaria Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 
Kraków

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA.
1. Oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych, 
zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wydane dla oferowanego produktu 
leczniczego, i /lub
2. Oświadczenie, iż oferowane wyroby medyczne posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania wymagane 
prawem, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o Wyrobach Medycznych:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją
pomiarową, IIa, IIb, III)
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, i /lub
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne lub 
ustawy z dnia 20.05.2010r. o Wyrobach Medycznych, i /lub
Oświadczenie, że Wykonawca posiada inne odpowiednie, aktualne dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i 
stosowania.
3. Oświadczenie, że dostarczy dokumenty o których mowa w pkt. 1 i /lub pkt. 2 na każde wezwanie zamawiającego w 
wyznaczonym terminie.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań



Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane 
faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli 
Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.9.2015

ZATWIERDZIŁ:

dr med. Zbigniew J. Król

Dyrektor Szpitala

 


