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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:635093-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Tarnowskie Góry: Produkty farmaceutyczne
2020/S 252-635093

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/70/ZP/2020

II.1.2) Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.
2. Przedmiot zamówienia składa się z 48 części.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 350 761.47 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:
1
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
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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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 1 - 400 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
2
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ 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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 2 - 1000 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
3
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
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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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 3 - 1500 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
4
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ 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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 4 - 500 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
5
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
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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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 5 - 300 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
6
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ 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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 6 - 1000 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
7
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
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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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 7 - 500 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
8
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ 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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

28/12/2020 S252
https://ted.europa.eu/TED

13 / 80



Dz.U./S S252
28/12/2020
635093-2020-PL

14 / 80

Cena - Waga: 60

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 8 - 500 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
9
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
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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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 9 - 2500 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
10
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ 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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 10 - 500 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
11
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
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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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 11 - 15 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
12
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ 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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 12 - 1000 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
13
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 

28/12/2020 S252
https://ted.europa.eu/TED

20 / 80



Dz.U./S S252
28/12/2020
635093-2020-PL

21 / 80

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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 13 - 2000 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
14
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ 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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 14 - 100 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
15
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
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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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 15 - 1000 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
16
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ 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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 16 - 500 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
17
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 

28/12/2020 S252
https://ted.europa.eu/TED

26 / 80



Dz.U./S S252
28/12/2020
635093-2020-PL

27 / 80

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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 17 - 50 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
18
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ 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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 18 - 1000 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
19
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
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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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 19 - 500 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
20
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ 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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 20 - 200 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
21
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
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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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 21 - 500 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
22
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ 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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 22 - 500 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
23
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 

28/12/2020 S252
https://ted.europa.eu/TED

35 / 80



Dz.U./S S252
28/12/2020
635093-2020-PL

36 / 80

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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 23 - 400 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis

28/12/2020 S252
https://ted.europa.eu/TED

36 / 80



Dz.U./S S252
28/12/2020
635093-2020-PL

37 / 80

II.2.1) Nazwa:
24
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ 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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 24 - 1500 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
25
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
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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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 25 - 100 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
26
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ 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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

28/12/2020 S252
https://ted.europa.eu/TED

40 / 80



Dz.U./S S252
28/12/2020
635093-2020-PL

41 / 80

Cena - Waga: 60

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 26 - 300 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
27
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
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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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 27 - 500 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
28
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ 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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 28 - 4500 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
29
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
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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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 29 - 1500 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis

28/12/2020 S252
https://ted.europa.eu/TED

45 / 80



Dz.U./S S252
28/12/2020
635093-2020-PL

46 / 80

II.2.1) Nazwa:
30
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ 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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 30 - 1000 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
31
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
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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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 31 - 200 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
32
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ 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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 32 - 500 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
33
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 

28/12/2020 S252
https://ted.europa.eu/TED

50 / 80



Dz.U./S S252
28/12/2020
635093-2020-PL

51 / 80

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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 33 - 300 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
34
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ 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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 34 - 500 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
35
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
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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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 35 - 1000 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
36
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ 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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 36 - 500 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
37
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
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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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 37 - 500 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
38
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ 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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 38 - 500 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
39
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
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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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 39 - 200 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis

28/12/2020 S252
https://ted.europa.eu/TED

60 / 80



Dz.U./S S252
28/12/2020
635093-2020-PL

61 / 80

II.2.1) Nazwa:
40
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ 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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 40 - 50 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
41
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
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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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 41 - 20 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
42
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ 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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 42 - 50 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
43
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
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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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 43 - 30 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
44
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ 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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 44 - 50 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
45
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
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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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 45 - 1000 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
46
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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ 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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 46 - 500 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
47
Część nr: 47

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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych 
pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym 
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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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 47 - 300 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy 
Pzp.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
48
Część nr: 48

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, adres: ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 
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 2020r. poz. 944 z późn. zm.).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ 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.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby 
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od 
Zamawiającego.
8. Dostawę przedmiotu zamówienia należy realizować w godz. od 8.00 do 14.00 do magazynu apteki szpitalnej 
zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi rodzaj i ilość towaru.
9. Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem 
otrzymanym od Zamawiającego.
10. 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.
11. 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.
12. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT (w tym 
również ich potwierdzenia w wersji elektronicznej) 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 dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą jedną zbiorczą fakturę dla 
każdego złożonego zamówienia bez względu na ilość magazynów, z których realizowane jest zamówienie.

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

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
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 48 - 200 zł,. Szczegółowe 
wymagania dot. wadium opisano w pkt XIII SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa 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:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
1.1.nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) oraz 8) 
ustawy Pzp;
1.2.spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 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 2020r. poz.944 z późn. zm.) – jeżeli dotyczy. W przypadku oferowania produktów leczniczych 
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posiadających w swoim składzie środki odurzające lub substancje psychotropowe - pozwolenie na obrót tymi 
środkami lub substancjami– jeżeli dotyczy.
1.2.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej; Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej; Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 
12-23 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy Pzp, że z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego wykluczony zostanie Wykonawca z powodu okoliczności, o których jest mowa w art. 
24 ust. 5 pkt 1) oraz 8) ustawy Pzp, tj.:
2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t. j. 
Dz. U. z 2020r. poz. 814 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1228 ze 
zm.);
2.2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z 
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub art. 24 ust. 5 
pkt 1) oraz 8) ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem 
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu 
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 
wyroku okres obowiązywania tego zakazu. cd.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Oświadczenia i dokumenty w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
składane do oferty stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ:
1.1. Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).
1.1.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci 
formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 
Informacje zawarte w formularzu JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
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wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który bierze udział w postępowaniu 
samodzielnie składa oświadczenie w swoim imieniu.
1.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, formularz JEDZ składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (tj. w przypadku spółki cywilnej – każdy wspólnik spółki 
cywilnej składa JEDZ we własnym zakresie, w przypadku konsorcjum – każdy z członków konsorcjum składa 
JEDZ we własnym zakresie).
1.1.3.W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca składa 
formularz JEDZ dotyczący podwykonawców.
1.2. wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy;
1.3. dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej (jeżeli dotyczy);
1.4. pełnomocnictwo (odpowiednio ciąg pełnomocnictw), jeżeli oferta i oświadczenia, o których mowa w pkt 
1. powyżej, zostaną podpisane przez Pełnomocnika Wykonawcy; wraz z pełnomocnictwem Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć właściwy dokument, potwierdzający uprawnienie osoby lub osób, które podpisały 
pełnomocnictwo, do reprezentacji Wykonawcy, aktualny na dzień jego wystawienia (jeżeli dotyczy)
3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, jakie będzie musiał dostarczyć wykonawca, którego oferta 
zostanie najwyżej oceniona w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
3.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 
następujących dokumentów:
3.2.1. koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego 
z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, czyli 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 2020r. poz. 944 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.
3.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający 
żąda następujących dokumentów:
3.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy 
Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c.d. poniżej

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:
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW c.d.
3.3.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub 
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu;
3.3.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3.3.4. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
3.3.5. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 6 do SIWZ);
3.3.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 7 do SIWZ);
3.3.7. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 1170 ze zm.) 
(załącznik nr 8 do SIWZ).
3.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
3.4.1. oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ;
3.4.2. w przypadku zaoferowania produktów równoważnych należy przedłożyć dokumenty opisujące parametry 
techniczne, jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane produkty do 
użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne - jeśli dotyczy 
danego Wykonawcy.
3.5. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej - szczegółowo opisano w SIWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w brzmieniu zgodnym ze wzorem umowy 
(załącznik nr 10 do SIWZ).
2. Ogólny wzór umowy może podlegać modyfikacjom zgodnie z przepisami prawa oraz być doprecyzowany i 
uszczegółowiony na etapie podpisywania umowy przez strony.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z § 6 
wzoru umowy.
4. Wszystkie postanowienia opisane w § 6 wzoru umowy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:
— zmianie siedziby lub nazwy firmy,
— zmianie osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu,
— zmianie osób wyznaczonych do kontaktu z Zamawiającym,
— ogłoszeniu upadłości,
— ogłoszeniu likwidacji,
— zawieszeniu działalności,
— wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/01/2021
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.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/01/2021
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
SP ZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42-604 
Tarnowskie Góry Sekcja zamówień publicznych p. 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:
IV kwartał 2021

VI.3) Informacje dodatkowe:
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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. b i c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa leków”, nr sprawy GCR/70/ZP/2020, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, a następnie w przypadku Wykonawcy, którego oferta 
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w celu związanym z zawarciem i wykonaniem zawartej umowy;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także mogą być podmioty z 
którymi Zamawiający zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów 
informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom 
ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem 
usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności 
pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe zawarte w protokole i załącznikach będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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; w przypadku 
zawarcia umowy dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz przez 5 lat 
od końca roku w którym umowa uległa rozwiązaniu/wygaśnięciu, chyba że dłuższy okres będzie niezbędny dla 
dochodzenia roszczeń.
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. b i c RODO.

VI.4) Procedury odwoławcze
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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 SIWZ 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:
23/12/2020
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