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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 126229400 / 126229487
E-mail: zpubl@interia.pl
Faks: +48 126229400 / 126444756

Adresy internetowe: 

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

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
os. Na Skarpie 66
Osoba do kontaktów: Elżbieta Blaschke
31-913 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126229327
Faks: +48 126444756

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

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl

http://www.zeromski-szpital.pl/
mailto:zpubl@interia.pl?subject=TED
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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
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 leków, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

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 jednej lub więcej 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: Grupa nr 1 - Ciprofloxacinum
1)Krótki opis
Dostawa Ciprofloxacinum, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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3)Wielkość lub zakres
Ciprofloxacinum - 2 mg/ml (100 ml), flakon lub worek, ilość - 7 200.
Szacunkowa wartość bez VAT: 11 520,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Grupa nr 2 - Salbutamol
1)Krótki opis
Dostawa Salbutamol zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
Salbutamol,1 mg/ml (0,1 %),płyn do inh. z nebuliz. w ilości - 4 000 oraz Salbutamol, 2 mg/ml (0,2 %), 
płyn do inh. z nebuliz. w ilosci - 4 800.
Szacunkowa wartość bez VAT: 13 864,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Grupa nr 3 - Leki różne
1)Krótki opis
Dostawa leków, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
Aciclovir 30 mg/g, ung.opht. (4,5 g) - w ilości 240.
Dexapanthenol,50 mg/g, gel.opht. (10 g) - ilości 360.
Ofloxacine, 3 mg/ml, gutt.opht. (5 ml) - w ilości 360.
Solcoseryl, 8,3 mg/g, gel.opht. (5 g) - w ilości 24.
Szacunkowa wartość bez VAT: 17 039,28 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Grupa 4 - Budesonide
1)Krótki opis
Dostawa Budesonide, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
Budesonide, 500 mcg/ml, zaw. do inhal. w ilości - 14 400.
Szacunkowa wartość bez VAT: 70 128,00 PLN
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4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Grupa nr 5 - Euceryna
1)Krótki opis
Dostawa Euceryna, zgodnie z opisem zawartym w załaczniku nr 5 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
Euceryna, podłoże do maści w ilości 30 kg.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 365,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Grupa nr 6 - płyn nawadniający
1)Krótki opis
Dostawa płynu nawadniającego, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny, 500 ml, butelka, ilość 500.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 205,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Grupa 7 - Nutramigen
1)Krótki opis
Dostawa Nutramigenu 1 i Nutramigenu 2, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
Nutramigen 1 preparat złożony (425 g)) Proszek-płyn - w ilości 10.
Nutramigen 2 preparat złożony (425 g) Proszek-płyn - w ilości 10.
Szacunkowa wartość bez VAT: 413,10 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Grupa 8 - Cefuroxime
1)Krótki opis
Dostawa Cefuroxime, zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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3)Wielkość lub zakres
Cefuroxime 0,125 g/5 ml/ /100 ml susp. w ilości 72.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 895,04 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Grupa 9 - Rocuronium bromide
1)Krótki opis
Dostawa Rocuronium bromide, zgodnie opisem zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
Rocuronium bromide 100 mg/10 ml fiol. - w ilości 2 400.
Szacunkowa wartość bez VAT: 97 152,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Grupa 10 - Dalteparin sodium
1)Krótki opis
Dostawa Dalteparin sodium, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
Dalteparin sodium 7500 j.m./0,3 ml amp.-strz. - w ilości 14 400.
Szacunkowa wartość bez VAT: 131 760,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: GRUPA 11 - Enoxaparin sudium
1)Krótki opis
Dostawa Enoxaparin sudium, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
Enoxaparin sudium 60 mg/0,6 ml amp. strzyk. - w ilości 14 400.
Enoxaparin sudium 100 mg/1 ml amp. strzyk. - w ilości 2 400.
Szacunkowa wartość bez VAT: 219 192,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 12 Nazwa: Grupa 12 - Rifaximin
1)Krótki opis
Dostawa Rifaximin, zgodnie opisem zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
Rifaximin 200 mg tabl. powl. - w ilości 11 520.
Szacunkowa wartość bez VAT: 45 504,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Grupa 13 - Ampicillin
1)Krótki opis
Dostawa Ampicillin, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
Ampicillin 0,5 g fiol. - w ilości 7 200.
Ampicillin 1 g fiol. w ilości 7 200.
Szacunkowa wartość bez VAT: 39 168,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Grupa 14 - Paracetamol+codeini
1)Krótki opis
Dostawa Paracetamol+codeini, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
Paracetamol+codeini 500 mg+ 30 mg tabl. - w ilości 11 520.
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 456,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Grupa 15 - Albumin
1)Krótki opis
Dostawa Albumin, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
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Albumin 20 % flakon 50 ml - w ilości 2 880.
Szacunkowa wartość bez VAT: 209 952,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Grupa 16 - worki trzykomorowe
1)Krótki opis
Dostawa worków trzykomorowych, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
Worki trzykomorowe obwodowo lub centralnie 5,7+5,9 g azotu, 1 250 ml - w ilości 600.
Szacunkowa wartość bez VAT: 43 500,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Grupa 17 - Colchicine
1)Krótki opis
Dostawa Colchicine, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
Colchicine 0,5 mg tabl.powl.w ilości 960.
Szacunkowa wartość bez VAT: 998,40 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Grupa 18 - leki różne
1)Krótki opis
Dostawa leków, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
Acitretin 10 mg kaps. - w ilości 200.
Acitretin 25 mg kaps. - w ilości 500.
Atropine sulphate 0,25 mg tabl. - w ilości 4 800.
Ciclosporine 50 mg kaps. - w ilości 100.
Ciclosporine 100 mg kaps. - w ilości 100.
Fusidic acid 20 mg/g krem (5 g) - w ilości 240.
Tretinoin 0,5 mg/g krem (30 g) - w ilości 240.
Szacunkowa wartość bez VAT: 15 628,60 PLN
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4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Grupa 19 - leki różne
1)Krótki opis
Dostawa leków, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
Ambroxol hydrochloride 0,0075 g/1 ml roztw. do inh. 100 ml - w ilości 144.
Berodual roztw. do inhalacji 20 ml roztwór - w ilości 720.
Fluconazole 50 mg tabl. - w ilości 6 720.
Glyceryl trinitrate 0,4 mg/dawkę aeroz. 11 g - w ilości 240.
Oxymetazoline hydrochloride 0,1 mg/ml gutt. 5 ml - w ilości 240.
Szacunkowa wartość bez VAT: 25 664,16 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Grupa 20 - leki różne
1)Krótki opis
Dostawa leków, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
Albendazole 0,02 g/1 ml(20 ml) susp. w ilości 480.
Theophyllinum 0,35 g supp.- w ilosci 480.
Nadroparin calcium 47 500 j.m.Axa/5 ml fiolka x 10+ komplet* - w ilości 144.
Fondaparinux 2,5 mg/ 0,5 ml amp.-strz.- w ilości 6.
Fluticasone,salmeterole 100+ 50 mcg/ d. x 60 prosz.do inhal. - w ilości 120.
Fluticasone,salmeterole 250+ 50 mcg/ d. x 60 prosz.do inhal. - w ilości 120.
Fluticasone,salmeterole 500+ 50 mcg/ d. x 60 prosz.do inhal. - w ilości 120.
* komplet:
1) 100 strzykawek kalibrowanych o obj. 1 ml
2) Mini Spike Plus V x 10 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 152 712,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Grupa 21 - Clorazepate dipotassium
1)Krótki opis
Dostawa Clorazepate dipotassium, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33600000

3)Wielkość lub zakres
Clorazepate dipotassium 20 mg/ 2 ml fiol.+ rozp. - w ilości 120.
Clorazepate dipotassium 50 mg/ 2,5 ml fiol.+ rozp. - w ilości 360.
Clorazepate dipotassium 100 mg/ 5 ml fiol.+ rozp. - w ilości 120.
Szacunkowa wartość bez VAT: 8 151,60 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Grupa 22 - Atropine sulphate
1)Krótki opis
Dostawa Atropine sulphate, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
Atropine sulphate 0,25 mg tabl.- w ilości 4 800.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 728,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: Grupa 23 - leki różne
1)Krótki opis
Dostawa leków, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
Ambroxol hydrochloride 30 mg tabl. - w ilości 7 200.
Amoxicillin 125 mg/5 ml Susp.(60 ml) - w ilości 96.
Amoxicillin 250 mg/5 ml Susp.(60 ml) - w ilości 192.
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 539,84 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Grupa 24 - Phytomenadione
1)Krótki opis
Dostawa Phytomenadione, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
Phytomenadione 2 mg/ 0,2 ml amp. - w ilości 4 800.
Szacunkowa wartość bez VAT: 33 600,00 PLN
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4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: Grupa 25 - pix liqida pini
1)Krótki opis
Dostawa Pix liqida pini, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
Pix liqida pini - w ilosci 12 kg.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 411,20 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: Grupa26 - Sulfadoxine
1)Krótki opis
Dostawa Sulfadoxine, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
Sulfadoxine prep.złoż. tabl.podz - w ilości 720.
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 319,20 PLN
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 11 457,00 PLN.
Wadium dla poszczególnych grup:
— grupa 1 - 115,00 PLN,
— grupa 2 - 138,00 PLN,
— grupa 3 - 170,00 PLN,
— grupa 4 - 700,00 PLN,
— grupa 5 - 14,00 PLN,
— grupa 6 - 22,00 PLN,
— grupa 7 - 4,00 PLN,
— grupa 8 - 19,00 PLN,
— grupa 9 - 972,00 PLN,
— grupa 10 - 1 320,00 PLN,
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-    grupa 11 - 2 190,00 PLN,
— grupa 12 - 455,00 PLN,
— grupa 13 - 392,00 PLN,
— grupa 14 - 35,00 PLN,
— grupa 15 - 2 100,00 PLN,
— grupa 16 - 435,00 PLN,
— grupa 17 - 10,00 PLN,
— grupa 18 - 156,00 PLN,
— grupa 19 - 156,00 PLN,
— grupa 20 - 1.527,00 PLN,
— grupa 21 - 82,00 PLN,
— grupa 22 - 17,00 PLN,
— grupa 23 - 45,00 PLN,
— grupa 24 - 336,00 PLN,
— grupa 25 - 14,00 PLN,
— grupa 26 - 33,00 PLN.
1. 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).
2. 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.
3. 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.
4. Zwrot wadium.
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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.
5. 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, nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że 
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich 
przepisów je regulujących:
Płatność przelewem w terminie min. 30 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 – 6 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 6.9.2001 r. Prawo 
farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.).
Wykonawca oferując produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
wyrób medyczny, znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod 
uwagę zapisy art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12.5.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych
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 specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696) 
zwłaszcza w zakresie wyliczenia ceny maksymalnej w oparciu o liczbę DDD za jaką Szpital może 
kupić te produkty.
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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a Wykonawcy będący osobami 
fizycznymi oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, 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 – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 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 – wystawione 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 
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. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.
8. 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 lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 
ust 2b ustawy.
9. 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.
10.Zezwolenie na obrót produktami leczniczymi, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia
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 6.9.2001 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,
— 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.
11. Wymagania dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11.1. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, składa:
— zamiast dokumentów określonych w punkcie III.2.1) ppkt 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 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.
11.2. 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.
11.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.2.1) ppkt. 1, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. Dokument ten powinien być wystawiony z zachowaniem terminów wskazanych w pkt 
11.2.
12. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 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 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
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 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 notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o 
informacje zawarte w dokumentach 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, w których Wykonawca 
posiada rachunek, 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 warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, 
polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji o której mowa w pkt. III.2.2) ppkt. 2.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o 
informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych powyżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca musi posiadać środki 
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 % ceny oferty (w przypadku 
złożenia ofert częściowych – 50 % sumy cen ofert częściowych).
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 spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o 
informacje zawarte w dokumentach 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
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
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IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP 40/2011
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 
30.3.2012 - 10:30
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 24,60 PLN
Warunki i sposób płatności: Płatne przelewem na konto Szpitala lub gotówką w kasie Szpitala.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.3.2012 - 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: 30.3.2012 - 11:00
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.
Oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów 
leczniczych, zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wydane 
dla oferowanych produktów leczniczych.
W przypadku importu docelowego oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualne pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego z kraju, z którego jest sprowadzony, zgodnie z art. 4 
ustawy z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne.
Oświadczenie, że dostarczy te dokumenty na każde wezwanie zamawiającego w nieprzekraczalnym 5 
dniowym terminie od dnia wezwania.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia – nie spełnia, w oparciu o 
informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych powyżej.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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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

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.2.2012
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