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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176785-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Tarnowskie Góry: Produkty farmaceutyczne
2022/S 067-176785

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji 
im. gen. Jerzego Ziętka
Adres pocztowy: ul. Śniadeckiego 1
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-604
Państwo: Polska
E-mail: zamowieniapubliczne@repty.pl 
Tel.:  +48 323901206
Faks:  +48 323901353
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.repty.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.repty.pl/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa leków
Numer referencyjny: GCR/15/ZP/2022

II.1.2) Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w załączniku nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
Przedmiot zamówienia składa się z 46 części.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 797 191.20 PLN

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:
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

05/04/2022 S67
https://ted.europa.eu/TED

13 / 99



Dz.U./S S67
05/04/2022
176785-2022-PL

14 / 99

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

05/04/2022 S67
https://ted.europa.eu/TED

19 / 99



Dz.U./S S67
05/04/2022
176785-2022-PL

20 / 99

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

05/04/2022 S67
https://ted.europa.eu/TED

31 / 99



Dz.U./S S67
05/04/2022
176785-2022-PL

32 / 99

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 

05/04/2022 S67
https://ted.europa.eu/TED

56 / 99



Dz.U./S S67
05/04/2022
176785-2022-PL

57 / 99

szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 30

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 31

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 32

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 33

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 34

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 35

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 36

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 37

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 38

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 39

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 40

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 41

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 42

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 43

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 44

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 45

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 46

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały 
określone w zał.nr 1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie 
zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 
2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1977 z późn. zm.).
4.Określona ilość w zał. nr 1 do SWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 szacunkowe ilości 
mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik 
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz mający te same 
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat 
tego samego producenta.
6.Termin dostawy, rodzaj oraz ilość towaru Zamawiający ustali w zamówieniach kierowanych do Wykonawcy. 
Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie 
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szczególnej potrzeby w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania 
zapotrzebowania od Zamawiającego.
7.Dostawę przedmiotu zamówienia wraz z wyładunkiem i wniesieniem do magazynu apteki szpitalnej należy 
realizować w godz. od 8.00 do 14.00, zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj 
i ilość towaru.
8.Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
9.Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę 
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia.
10.Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas 
transportu oraz koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej 
Zamawiającego.
11.Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej w pliku .xml) zawierających zgodnie z obowiązującymi 
wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę 
VAT, wartość netto i brutto. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury, obejmującej 
wszystkie pozycje z zamówienia otrzymanego od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia tego samego dnia. Ponadto Zamawiający 
wymaga odrębnych faktur dla leków specjalnego przeznaczenia (tj. narkotyki, psychotropy).
12.Przedmiotowe środki dowodowe:
12.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów (dot. lit b) lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 
potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zam.)Zamawiający 
nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 40 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
(trwania umowy) dla każdej z Części: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w pkt 2 niniejszego Rozdziału,
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu 
oraz w Rozdziale IX. SWZ.
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) 
– 6) ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia)
2.2. Zamawiający przewiduje także dodatkowe/fakultatywne podstawy (przesłanki) wykluczenia zawarte w art. 
109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp i wykluczy z postępowania Wykonawcę w następujących przypadkach
WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w 
tym zakresie.
1.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję lub zezwolenie na podjęcie 
działalności gospodarczej objętej przedmiotem zamówienia tj. zezwolenie na prowadzenie hurtowni 
farmaceutycznej albo zezwolenie na wytwarzanie, jeżeli wykonawca jest wytwórcą lub odpowiednio w 
przypadku wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny – zezwolenie na prowadzenie składu zawierające 
uprawnienia w zakresie obrotu produktami leczniczymi, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo 
farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2021r. poz.1977 z późn. zm.) – jeżeli dotyczy. W przypadku oferowania produktów 
leczniczych posiadających w swoim składzie środki odurzające lub substancje psychotropowe - pozwolenie na 
obrót tymi środkami lub substancjami– jeżeli dotyczy.
1.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4. Zdolność techniczna lub zawodowa - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału SWZ 
zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie analizy przedłożonych przez Wykonawcę 
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale X SWZ.
3. Sposób spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia:
3.1. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 
którym mowa w ust. 1.2. będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3.2. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH
1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) 
wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, zostanie wezwany do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków 
dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym:
a) w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
b) w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 
tytułem środka karnego,
- wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
1.2. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. z 2021 poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia 
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej, stanowiące Załącznik nr 6 do SWZ;
1.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o 
których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na 
celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,stanowiące Załącznik nr 7 do SWZ;
1.4. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale IX SWZ, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy 
Pzp, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, 
następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
2.1. w celu wykazania spełniania warunku z Rozdziału IX ust. 1.2.
a) zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru działalności regulowanej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
8. Na ofertę składa się:
8.1. Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ, który sporządza się, pod rygorem nieważności, w 
formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
8.2. Wypełniony Załącznik nr 1 do SWZ - stanowiący formularze asortymentowo – cenowe.
Załącznik należy wypełnić na wszystkie Części, na które Wykonawca składa ofertę oraz złożyć pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym). Wypełniony Załącznik nr 1 do SWZ stanowi integralną część Formularza ofertowego. 
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W przypadku nie dołączenia do Formularza oferty - Załącznika nr 1 do SWZ, Zamawiający odrzuci ofertę 
Wykonawcy.
8.3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w Rozdziale VIII i IX SWZ, 
stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.
a) Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), 
sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym 
Komisji (UE)2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016 r. str. 16)
b) Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe 
środki dowodowe wskazane w SWZ.
c) Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu.
8.4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie 
zamówienia publicznego – jeżeli dotyczy.
a) Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
b) W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać 
mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
8.5. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które 
dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy – 
zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
8.6. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 12 rozdziału III SWZ:
a) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
b) w przypadku zaoferowania produktów/wyrobów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów 
potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego *) jeśli dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
3. Dokumenty podmiotowe Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza RP.
3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp 
- składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego 
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
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Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;
2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie 
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w 
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 
tej procedury - dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 
złożeniem.
3.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w ust. 3.1. lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa 
w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli 
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu 
pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawiera Załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w 
oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w projektowanych postanowieniach umowy.
3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 
ustawy Pzp.
4. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w Rozdziale XXI SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 138 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż 
termin określony w art. 138 ust. 1 ustawy Pzp, nie krótszy jednak niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia 
o zamówieniu UPUE. Zamawiający wskazuje, że zastosowanie pełnych terminów określonych w art. 
138 ust. 1 ustawy Pzp w sposób znaczący wydłuży czas procedowania co może uniemożliwić udzielenie 
zamówienia publicznego i sprawnego zawarcia umowy w sposób zapewniający ciągłość dostaw. Dlatego też 
konieczność skrócenia terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu wynika z obowiązku zapobieżenia 
i uniknięcia negatywnych konsekwencji zaniechania niezwłocznego podjęcia działań.W przypadku REPTY 
GCR zapewnienia ciągłości zaopatrzenia Szpitala w niezbędne produkty lecznicze jest nieodłącznym aspektem 
funkcjonowania placówki szpitalnej. Wszelkie odstępstwa od wdrożonych standardów medycznych grożą 
wystąpieniem zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/04/2022
Czas lokalny: 08:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/07/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/04/2022
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry, Sekcja zamówień publicznych pok. A15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
2023

VI.3) Informacje dodatkowe:
KLAUZULA INFORMACYJNA - art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : SP ZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. 
Gen. J. Ziętka ul. Śniadeckiego 1 42-604 Tarnowskie Góry
tel. 32- 384 70 71, 32- 285 30 71, tel./fax. 32- 285 41 23
e-mail: repty@repty.pl  strona internetowa: www.repty.pl
z inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ „REPTY” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. Gen. J. 
Ziętka można się kontaktować: iod@repty.pl 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: DOSTAWA LEKÓW, nr sprawy GCR/15/ZP/2022, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo 
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe zawarte w protokole i załącznikach będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz nie krócej niż okres 
przewidziany w instrukcji kancelaryjnej będącej załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
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dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie działania archiwów zakładowych.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących *;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ - patrz SWZ pkt XXII

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/03/2022
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