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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594415-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne
2021/S 226-594415
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 000288366
Adres pocztowy: ul. Garncarska 11
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-115
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Warmińska
E-mail: zamowienia.publiczne@onkologia.krakow.pl
Tel.: +48 126348282
Faks: +48 124231565
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nio-krakow.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.e-propublico.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.e-propublico.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytut badawczy

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

Nazwa:
Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia oraz leków
Numer referencyjny: ZP-271-62/21

II.1.2)

Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia oraz leków szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Płyny
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa płynów szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie w odniesieniu do wszystkich części postępowania możliwość skorzystania z
prawa opcji, polegającego na realizacji tożsamych dostaw objętych przedmiotem zamówienia podstawowego,
w zakresie do 50% wartości brutto przedmiotu umowy o zamówienie publiczne - liczonej dla każdej z części
przedmiotu umowy osobno.
2. Zamówienie w ramach prawa opcji zostanie zrealizowane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie
12 miesięcy po zakończeniu pierwotnego terminu realizacji umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem
przypadku niewykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia i przedłużenia
umowy na okres do 12 miesięcy lub wykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia
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podstawowego, określonego przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ - w zależności od tego co
nastąpi wcześniej.
3. Wykonanie prawa opcji następuje na podstawie zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.
Wykonanie prawa opcji nie stanowi zmiany umowy o zamówienie publiczne i nie wymaga dla swej ważności
sporządzenia aneksu.
4. Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nabywanego przez Zamawiającego w
ramach prawa opcji nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez
Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego
realizacji, na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).
6. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku
nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym
roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie w ramach prawa opcji.
7. Szczegółowe uregulowania dotyczące prawa opcji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).
II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Płyny
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa płynów szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie w odniesieniu do wszystkich części postępowania możliwość skorzystania z
prawa opcji, polegającego na realizacji tożsamych dostaw objętych przedmiotem zamówienia podstawowego,
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w zakresie do 50% wartości brutto przedmiotu umowy o zamówienie publiczne - liczonej dla każdej z części
przedmiotu umowy osobno.
2. Zamówienie w ramach prawa opcji zostanie zrealizowane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie
12 miesięcy po zakończeniu pierwotnego terminu realizacji umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem
przypadku niewykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia i przedłużenia
umowy na okres do 12 miesięcy lub wykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia
podstawowego, określonego przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ - w zależności od tego co
nastąpi wcześniej.
3. Wykonanie prawa opcji następuje na podstawie zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.
Wykonanie prawa opcji nie stanowi zmiany umowy o zamówienie publiczne i nie wymaga dla swej ważności
sporządzenia aneksu.
4. Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nabywanego przez Zamawiającego w
ramach prawa opcji nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez
Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego
realizacji, na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).
6. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku
nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym
roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie w ramach prawa opcji.
7. Szczegółowe uregulowania dotyczące prawa opcji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).
II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Płyny
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa płynów szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie w odniesieniu do wszystkich części postępowania możliwość skorzystania z
prawa opcji, polegającego na realizacji tożsamych dostaw objętych przedmiotem zamówienia podstawowego,
w zakresie do 50% wartości brutto przedmiotu umowy o zamówienie publiczne - liczonej dla każdej z części
przedmiotu umowy osobno.
2. Zamówienie w ramach prawa opcji zostanie zrealizowane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie
12 miesięcy po zakończeniu pierwotnego terminu realizacji umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem
przypadku niewykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia i przedłużenia
umowy na okres do 12 miesięcy lub wykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia
podstawowego, określonego przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ - w zależności od tego co
nastąpi wcześniej.
3. Wykonanie prawa opcji następuje na podstawie zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.
Wykonanie prawa opcji nie stanowi zmiany umowy o zamówienie publiczne i nie wymaga dla swej ważności
sporządzenia aneksu.
4. Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nabywanego przez Zamawiającego w
ramach prawa opcji nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez
Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego
realizacji, na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).
6. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku
nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym
roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie w ramach prawa opcji.
7. Szczegółowe uregulowania dotyczące prawa opcji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Płyny
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa płynów szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie w odniesieniu do wszystkich części postępowania możliwość skorzystania z
prawa opcji, polegającego na realizacji tożsamych dostaw objętych przedmiotem zamówienia podstawowego,
w zakresie do 50% wartości brutto przedmiotu umowy o zamówienie publiczne - liczonej dla każdej z części
przedmiotu umowy osobno.
2. Zamówienie w ramach prawa opcji zostanie zrealizowane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie
12 miesięcy po zakończeniu pierwotnego terminu realizacji umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem
przypadku niewykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia i przedłużenia
umowy na okres do 12 miesięcy lub wykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia
podstawowego, określonego przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ - w zależności od tego co
nastąpi wcześniej.
3. Wykonanie prawa opcji następuje na podstawie zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.
Wykonanie prawa opcji nie stanowi zmiany umowy o zamówienie publiczne i nie wymaga dla swej ważności
sporządzenia aneksu.
4. Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nabywanego przez Zamawiającego w
ramach prawa opcji nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez
Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego
realizacji, na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).
6. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku
nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym
roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie w ramach prawa opcji.
7. Szczegółowe uregulowania dotyczące prawa opcji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Płyny
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków
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II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa płynów szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie w odniesieniu do wszystkich części postępowania możliwość skorzystania z
prawa opcji, polegającego na realizacji tożsamych dostaw objętych przedmiotem zamówienia podstawowego,
w zakresie do 50% wartości brutto przedmiotu umowy o zamówienie publiczne - liczonej dla każdej z części
przedmiotu umowy osobno.
2. Zamówienie w ramach prawa opcji zostanie zrealizowane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie
12 miesięcy po zakończeniu pierwotnego terminu realizacji umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem
przypadku niewykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia i przedłużenia
umowy na okres do 12 miesięcy lub wykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia
podstawowego, określonego przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ - w zależności od tego co
nastąpi wcześniej.
3. Wykonanie prawa opcji następuje na podstawie zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.
Wykonanie prawa opcji nie stanowi zmiany umowy o zamówienie publiczne i nie wymaga dla swej ważności
sporządzenia aneksu.
4. Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nabywanego przez Zamawiającego w
ramach prawa opcji nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez
Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego
realizacji, na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).
6. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku
nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym
roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie w ramach prawa opcji.
7. Szczegółowe uregulowania dotyczące prawa opcji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Płyny (żywienie)
Część nr: 6
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa płynów (żywienia) szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie w odniesieniu do wszystkich części postępowania możliwość skorzystania z
prawa opcji, polegającego na realizacji tożsamych dostaw objętych przedmiotem zamówienia podstawowego,
w zakresie do 50% wartości brutto przedmiotu umowy o zamówienie publiczne - liczonej dla każdej z części
przedmiotu umowy osobno.
2. Zamówienie w ramach prawa opcji zostanie zrealizowane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie
12 miesięcy po zakończeniu pierwotnego terminu realizacji umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem
przypadku niewykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia i przedłużenia
umowy na okres do 12 miesięcy lub wykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia
podstawowego, określonego przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ - w zależności od tego co
nastąpi wcześniej.
3. Wykonanie prawa opcji następuje na podstawie zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.
Wykonanie prawa opcji nie stanowi zmiany umowy o zamówienie publiczne i nie wymaga dla swej ważności
sporządzenia aneksu.
4. Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nabywanego przez Zamawiającego w
ramach prawa opcji nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez
Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego
realizacji, na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).
6. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku
nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym
roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie w ramach prawa opcji.
7. Szczegółowe uregulowania dotyczące prawa opcji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

II.2.13)

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

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Płyny (żywienie)
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa płynów (żywienia) szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie w odniesieniu do wszystkich części postępowania możliwość skorzystania z
prawa opcji, polegającego na realizacji tożsamych dostaw objętych przedmiotem zamówienia podstawowego,
w zakresie do 50% wartości brutto przedmiotu umowy o zamówienie publiczne - liczonej dla każdej z części
przedmiotu umowy osobno.
2. Zamówienie w ramach prawa opcji zostanie zrealizowane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie
12 miesięcy po zakończeniu pierwotnego terminu realizacji umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem
przypadku niewykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia i przedłużenia
umowy na okres do 12 miesięcy lub wykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia

22/11/2021
S226
https://ted.europa.eu/TED

9 / 27

Dz.U./S S226
22/11/2021
594415-2021-PL

10 / 27

podstawowego, określonego przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ - w zależności od tego co
nastąpi wcześniej.
3. Wykonanie prawa opcji następuje na podstawie zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.
Wykonanie prawa opcji nie stanowi zmiany umowy o zamówienie publiczne i nie wymaga dla swej ważności
sporządzenia aneksu.
4. Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nabywanego przez Zamawiającego w
ramach prawa opcji nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez
Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego
realizacji, na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).
6. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku
nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym
roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie w ramach prawa opcji.
7. Szczegółowe uregulowania dotyczące prawa opcji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).
II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Płyny - dodatki do żywienia pozajelitowego
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa płynów - dodatków do żywienia pozajelitowego szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie w odniesieniu do wszystkich części postępowania możliwość skorzystania z
prawa opcji, polegającego na realizacji tożsamych dostaw objętych przedmiotem zamówienia podstawowego,
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w zakresie do 50% wartości brutto przedmiotu umowy o zamówienie publiczne - liczonej dla każdej z części
przedmiotu umowy osobno.
2. Zamówienie w ramach prawa opcji zostanie zrealizowane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie
12 miesięcy po zakończeniu pierwotnego terminu realizacji umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem
przypadku niewykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia i przedłużenia
umowy na okres do 12 miesięcy lub wykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia
podstawowego, określonego przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ - w zależności od tego co
nastąpi wcześniej.
3. Wykonanie prawa opcji następuje na podstawie zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.
Wykonanie prawa opcji nie stanowi zmiany umowy o zamówienie publiczne i nie wymaga dla swej ważności
sporządzenia aneksu.
4. Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nabywanego przez Zamawiającego w
ramach prawa opcji nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez
Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego
realizacji, na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).
6. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku
nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym
roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie w ramach prawa opcji.
7. Szczegółowe uregulowania dotyczące prawa opcji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).
II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Płyny (żywienie doustne)
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa płynów (żywienia doustnego) szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie w odniesieniu do wszystkich części postępowania możliwość skorzystania z
prawa opcji, polegającego na realizacji tożsamych dostaw objętych przedmiotem zamówienia podstawowego,
w zakresie do 50% wartości brutto przedmiotu umowy o zamówienie publiczne - liczonej dla każdej z części
przedmiotu umowy osobno.
2. Zamówienie w ramach prawa opcji zostanie zrealizowane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie
12 miesięcy po zakończeniu pierwotnego terminu realizacji umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem
przypadku niewykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia i przedłużenia
umowy na okres do 12 miesięcy lub wykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia
podstawowego, określonego przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ - w zależności od tego co
nastąpi wcześniej.
3. Wykonanie prawa opcji następuje na podstawie zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.
Wykonanie prawa opcji nie stanowi zmiany umowy o zamówienie publiczne i nie wymaga dla swej ważności
sporządzenia aneksu.
4. Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nabywanego przez Zamawiającego w
ramach prawa opcji nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez
Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego
realizacji, na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).
6. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku
nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym
roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie w ramach prawa opcji.
7. Szczegółowe uregulowania dotyczące prawa opcji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Płyny (żywienie)
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa płynów (żywienia) szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie w odniesieniu do wszystkich części postępowania możliwość skorzystania z
prawa opcji, polegającego na realizacji tożsamych dostaw objętych przedmiotem zamówienia podstawowego,
w zakresie do 50% wartości brutto przedmiotu umowy o zamówienie publiczne - liczonej dla każdej z części
przedmiotu umowy osobno.
2. Zamówienie w ramach prawa opcji zostanie zrealizowane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie
12 miesięcy po zakończeniu pierwotnego terminu realizacji umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem
przypadku niewykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia i przedłużenia
umowy na okres do 12 miesięcy lub wykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia
podstawowego, określonego przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ - w zależności od tego co
nastąpi wcześniej.
3. Wykonanie prawa opcji następuje na podstawie zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.
Wykonanie prawa opcji nie stanowi zmiany umowy o zamówienie publiczne i nie wymaga dla swej ważności
sporządzenia aneksu.
4. Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nabywanego przez Zamawiającego w
ramach prawa opcji nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez
Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego
realizacji, na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).
6. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku
nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym
roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie w ramach prawa opcji.
7. Szczegółowe uregulowania dotyczące prawa opcji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Płyny
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków
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II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa płynów szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie w odniesieniu do wszystkich części postępowania możliwość skorzystania z
prawa opcji, polegającego na realizacji tożsamych dostaw objętych przedmiotem zamówienia podstawowego,
w zakresie do 50% wartości brutto przedmiotu umowy o zamówienie publiczne - liczonej dla każdej z części
przedmiotu umowy osobno.
2. Zamówienie w ramach prawa opcji zostanie zrealizowane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie
12 miesięcy po zakończeniu pierwotnego terminu realizacji umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem
przypadku niewykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia i przedłużenia
umowy na okres do 12 miesięcy lub wykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia
podstawowego, określonego przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ - w zależności od tego co
nastąpi wcześniej.
3. Wykonanie prawa opcji następuje na podstawie zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.
Wykonanie prawa opcji nie stanowi zmiany umowy o zamówienie publiczne i nie wymaga dla swej ważności
sporządzenia aneksu.
4. Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nabywanego przez Zamawiającego w
ramach prawa opcji nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez
Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego
realizacji, na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).
6. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku
nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym
roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie w ramach prawa opcji.
7. Szczegółowe uregulowania dotyczące prawa opcji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Denosumab
Część nr: 12
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa Denosumab szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie w odniesieniu do wszystkich części postępowania możliwość skorzystania z
prawa opcji, polegającego na realizacji tożsamych dostaw objętych przedmiotem zamówienia podstawowego,
w zakresie do 50% wartości brutto przedmiotu umowy o zamówienie publiczne - liczonej dla każdej z części
przedmiotu umowy osobno.
2. Zamówienie w ramach prawa opcji zostanie zrealizowane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie
12 miesięcy po zakończeniu pierwotnego terminu realizacji umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem
przypadku niewykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia i przedłużenia
umowy na okres do 12 miesięcy lub wykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia
podstawowego, określonego przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ - w zależności od tego co
nastąpi wcześniej.
3. Wykonanie prawa opcji następuje na podstawie zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.
Wykonanie prawa opcji nie stanowi zmiany umowy o zamówienie publiczne i nie wymaga dla swej ważności
sporządzenia aneksu.
4. Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nabywanego przez Zamawiającego w
ramach prawa opcji nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez
Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego
realizacji, na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).
6. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku
nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym
roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie w ramach prawa opcji.
7. Szczegółowe uregulowania dotyczące prawa opcji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

II.2.13)

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

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Filgrastimum
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa Filgrastimum szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie w odniesieniu do wszystkich części postępowania możliwość skorzystania z
prawa opcji, polegającego na realizacji tożsamych dostaw objętych przedmiotem zamówienia podstawowego,
w zakresie do 50% wartości brutto przedmiotu umowy o zamówienie publiczne - liczonej dla każdej z części
przedmiotu umowy osobno.
2. Zamówienie w ramach prawa opcji zostanie zrealizowane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie
12 miesięcy po zakończeniu pierwotnego terminu realizacji umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem
przypadku niewykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia i przedłużenia
umowy na okres do 12 miesięcy lub wykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia

22/11/2021
S226
https://ted.europa.eu/TED

16 / 27

Dz.U./S S226
22/11/2021
594415-2021-PL

17 / 27

podstawowego, określonego przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ - w zależności od tego co
nastąpi wcześniej.
3. Wykonanie prawa opcji następuje na podstawie zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.
Wykonanie prawa opcji nie stanowi zmiany umowy o zamówienie publiczne i nie wymaga dla swej ważności
sporządzenia aneksu.
4. Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nabywanego przez Zamawiającego w
ramach prawa opcji nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez
Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego
realizacji, na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).
6. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku
nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym
roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie w ramach prawa opcji.
7. Szczegółowe uregulowania dotyczące prawa opcji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).
II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Tamoxifeni citras
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa Tamoxifeni citras szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie w odniesieniu do wszystkich części postępowania możliwość skorzystania z
prawa opcji, polegającego na realizacji tożsamych dostaw objętych przedmiotem zamówienia podstawowego,
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w zakresie do 50% wartości brutto przedmiotu umowy o zamówienie publiczne - liczonej dla każdej z części
przedmiotu umowy osobno.
2. Zamówienie w ramach prawa opcji zostanie zrealizowane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie
12 miesięcy po zakończeniu pierwotnego terminu realizacji umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem
przypadku niewykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia i przedłużenia
umowy na okres do 12 miesięcy lub wykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia
podstawowego, określonego przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ - w zależności od tego co
nastąpi wcześniej.
3. Wykonanie prawa opcji następuje na podstawie zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.
Wykonanie prawa opcji nie stanowi zmiany umowy o zamówienie publiczne i nie wymaga dla swej ważności
sporządzenia aneksu.
4. Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nabywanego przez Zamawiającego w
ramach prawa opcji nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez
Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego
realizacji, na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).
6. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku
nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym
roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie w ramach prawa opcji.
7. Szczegółowe uregulowania dotyczące prawa opcji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).
II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Temozolomidum
Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa Temozolomidum szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie w odniesieniu do wszystkich części postępowania możliwość skorzystania z
prawa opcji, polegającego na realizacji tożsamych dostaw objętych przedmiotem zamówienia podstawowego,
w zakresie do 50% wartości brutto przedmiotu umowy o zamówienie publiczne - liczonej dla każdej z części
przedmiotu umowy osobno.
2. Zamówienie w ramach prawa opcji zostanie zrealizowane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie
12 miesięcy po zakończeniu pierwotnego terminu realizacji umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem
przypadku niewykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia i przedłużenia
umowy na okres do 12 miesięcy lub wykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia
podstawowego, określonego przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ - w zależności od tego co
nastąpi wcześniej.
3. Wykonanie prawa opcji następuje na podstawie zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.
Wykonanie prawa opcji nie stanowi zmiany umowy o zamówienie publiczne i nie wymaga dla swej ważności
sporządzenia aneksu.
4. Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nabywanego przez Zamawiającego w
ramach prawa opcji nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez
Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego
realizacji, na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).
6. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku
nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym
roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie w ramach prawa opcji.
7. Szczegółowe uregulowania dotyczące prawa opcji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Temsirolimus
Część nr: 16

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa Temsirolimus szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie w odniesieniu do wszystkich części postępowania możliwość skorzystania z
prawa opcji, polegającego na realizacji tożsamych dostaw objętych przedmiotem zamówienia podstawowego,
w zakresie do 50% wartości brutto przedmiotu umowy o zamówienie publiczne - liczonej dla każdej z części
przedmiotu umowy osobno.
2. Zamówienie w ramach prawa opcji zostanie zrealizowane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie
12 miesięcy po zakończeniu pierwotnego terminu realizacji umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem
przypadku niewykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia i przedłużenia
umowy na okres do 12 miesięcy lub wykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia
podstawowego, określonego przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ - w zależności od tego co
nastąpi wcześniej.
3. Wykonanie prawa opcji następuje na podstawie zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.
Wykonanie prawa opcji nie stanowi zmiany umowy o zamówienie publiczne i nie wymaga dla swej ważności
sporządzenia aneksu.
4. Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nabywanego przez Zamawiającego w
ramach prawa opcji nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez
Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego
realizacji, na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).
6. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku
nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym
roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie w ramach prawa opcji.
7. Szczegółowe uregulowania dotyczące prawa opcji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Leki
Część nr: 17

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków
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II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa leków szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie w odniesieniu do wszystkich części postępowania możliwość skorzystania z
prawa opcji, polegającego na realizacji tożsamych dostaw objętych przedmiotem zamówienia podstawowego,
w zakresie do 50% wartości brutto przedmiotu umowy o zamówienie publiczne - liczonej dla każdej z części
przedmiotu umowy osobno.
2. Zamówienie w ramach prawa opcji zostanie zrealizowane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie
12 miesięcy po zakończeniu pierwotnego terminu realizacji umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem
przypadku niewykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia i przedłużenia
umowy na okres do 12 miesięcy lub wykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia
podstawowego, określonego przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ - w zależności od tego co
nastąpi wcześniej.
3. Wykonanie prawa opcji następuje na podstawie zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.
Wykonanie prawa opcji nie stanowi zmiany umowy o zamówienie publiczne i nie wymaga dla swej ważności
sporządzenia aneksu.
4. Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nabywanego przez Zamawiającego w
ramach prawa opcji nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez
Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego
realizacji, na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).
6. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku
nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym
roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie w ramach prawa opcji.
7. Szczegółowe uregulowania dotyczące prawa opcji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Tapentadol
Część nr: 18

22/11/2021
S226
https://ted.europa.eu/TED

21 / 27

Dz.U./S S226
22/11/2021
594415-2021-PL

22 / 27

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa Tapentadol szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie w odniesieniu do wszystkich części postępowania możliwość skorzystania z
prawa opcji, polegającego na realizacji tożsamych dostaw objętych przedmiotem zamówienia podstawowego,
w zakresie do 50% wartości brutto przedmiotu umowy o zamówienie publiczne - liczonej dla każdej z części
przedmiotu umowy osobno.
2. Zamówienie w ramach prawa opcji zostanie zrealizowane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie
12 miesięcy po zakończeniu pierwotnego terminu realizacji umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem
przypadku niewykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia i przedłużenia
umowy na okres do 12 miesięcy lub wykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia
podstawowego, określonego przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ - w zależności od tego co
nastąpi wcześniej.
3. Wykonanie prawa opcji następuje na podstawie zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.
Wykonanie prawa opcji nie stanowi zmiany umowy o zamówienie publiczne i nie wymaga dla swej ważności
sporządzenia aneksu.
4. Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nabywanego przez Zamawiającego w
ramach prawa opcji nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez
Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego
realizacji, na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).
6. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku
nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym
roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie w ramach prawa opcji.
7. Szczegółowe uregulowania dotyczące prawa opcji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

II.2.13)

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

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Immunoglobulina
Część nr: 19

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa Immunoglobulina szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie w odniesieniu do wszystkich części postępowania możliwość skorzystania z
prawa opcji, polegającego na realizacji tożsamych dostaw objętych przedmiotem zamówienia podstawowego,
w zakresie do 50% wartości brutto przedmiotu umowy o zamówienie publiczne - liczonej dla każdej z części
przedmiotu umowy osobno.
2. Zamówienie w ramach prawa opcji zostanie zrealizowane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie
12 miesięcy po zakończeniu pierwotnego terminu realizacji umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem
przypadku niewykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia i przedłużenia
umowy na okres do 12 miesięcy lub wykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia
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podstawowego, określonego przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ - w zależności od tego co
nastąpi wcześniej.
3. Wykonanie prawa opcji następuje na podstawie zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.
Wykonanie prawa opcji nie stanowi zmiany umowy o zamówienie publiczne i nie wymaga dla swej ważności
sporządzenia aneksu.
4. Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nabywanego przez Zamawiającego w
ramach prawa opcji nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez
Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego
realizacji, na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).
6. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku
nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym
roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie w ramach prawa opcji.
7. Szczegółowe uregulowania dotyczące prawa opcji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).
II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Warunki udziału w postępowaniu:
1. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada ważne zezwolenie na
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub inny
dokument równoważny umożliwiający obrót produktami leczniczymi, jeśli jest wymagany przez przepisy prawa.
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Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Ocena na
podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 9.1.1. oraz 9.1.4. SWZ.
Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Do oferty należy dołączyć:
1. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.
Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego:
1. Zezwolenie.
2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego.
3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
4. Zaświadczenie z ZUS lub KRUS.
5. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej –
załącznik nr 4 do SWZ.
6. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji – załącznik nr 5 do SWZ.
Dotyczy podmiotów zagranicznych:
1. Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument.
2. Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne.
Inne dokumenty:
1. Jednolity europejski dokument zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowa regulacja warunków realizacji umowy: wzór umowy – załącznik nr 3 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/12/2021
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
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IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/03/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 20/12/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy, działającej pod adresem:
www.e-propublico.pl, zgodnie z instrukcją określoną w pkt 18 treści SWZ.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy, na karcie „Oferty/Załączniki”, poprzez odszyfrowanie i
otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z upublicznieniem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
2. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której
mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie
dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku
podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505–590 ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza, Biuro Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/11/2021
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