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2017/S 140-287241 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Dostawy 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa i adresy 
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
Sandomierz 
27-600 
Polska 
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kargulewicz 
Tel.: +48 158330594 
E-mail: przetargi@sand.pl 
Faks: +48 158323575 
Kod NUTS: PL72 
Adresy internetowe: Główny adres: www.sand.pl 
I.2)Wspólne zamówienie 
I.3)Komunikacja 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: 
www.sand.pl 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej 
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 produktów leczniczych. 
Numer referencyjny: PN/18/2017 
II.1.2)Główny kod CPV 
33690000 
II.1.3)Rodzaj zamówienia 
Dostawy 
II.1.4)Krótki opis:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych ujętych w 46 
pakietach. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość 
II.1.6)Informacje o częściach 
To zamówienie podzielone jest na części: tak 
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Aqua pro inj. 
Część nr: 1 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktu leczniczego aqua pro. 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 



Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Glucosum 
Część nr: 2 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktu leczniczego glucosum. 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Natrium chloratum, PWE 
Część nr: 3 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktu leczniczego natrium 
chloratum i PWE. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Płyn Ringera, dekstran 
Część nr: 4 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynu Ringera i dekstranu. Szczegółowy 
Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Produkty lecznicze 
Część nr: 5 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych. Szczegółowy 
Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 



Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Mannitol 
Część nr: 6 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mannitolu. Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Produkty lecznicze 
Część nr: 7 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych. Szczegółowy 
Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Irygacja 
Część nr: 8 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 



Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych. Szczegółowy 
Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Produkty lecznicze 
Część nr: 9 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych. Szczegółowy 
Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Produkty lecznicze 
Część nr: 10 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych. Szczegółowy 
Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 



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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Produkty lecznicze 
Część nr: 11 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych. Szczegółowy 
Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Aripiprazol 
Część nr: 12 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktu leczniczego aripiprazol. 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 



Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Kalium chloratum 
Część nr: 13 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktu leczniczego kalium 
chloratum. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Glikol metoksypolietylenowy 
Część nr: 14 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa glikolu. Szczegółowy Opis Przedmiotu 
Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 



II.2.1)Nazwa: Glukoza 
Część nr: 15 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa glukozy. Szczegółowy Opis Przedmiotu 
Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Insuliny 
Część nr: 16 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa insulin. Szczegółowy Opis Przedmiotu 
Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Insuliny 
Część nr: 17 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 



II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa insulin. Szczegółowy Opis Przedmiotu 
Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Insuliny 
Część nr: 18 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa insulin. Szczegółowy Opis Przedmiotu 
Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Insuliny 
Część nr: 19 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa insulin. Szczegółowy Opis Przedmiotu 
Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Carbetocin 
Część nr: 20 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktu leczniczego carbetocin. 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Mannitol 
Część nr: 21 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mannitolu. Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 



Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Kolistyna 
Część nr: 22 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kolistyny. Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Sugamadeks 
Część nr: 23 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktu leczniczego sugamadeks. 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 



II.2.1)Nazwa: Alteplaza 
Część nr: 24 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktu leczniczego alteplaza. 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Furosemid 
Część nr: 25 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktu leczniczego furosemid. 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Tiotropium 
Część nr: 26 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 



II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktu leczniczego tiotropium. 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Teofilina 
Część nr: 27 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa teofiliny. Szczegółowy Opis Przedmiotu 
Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Formaldehyd 
Część nr: 28 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa formaldehydu. Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Substancje recepturowe 
Część nr: 29 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa substancji recepturowych. Szczegółowy 
Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Produkty lecznicze 
Część nr: 30 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych. Szczegółowy 
Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 



Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Amantadyna 
Część nr: 31 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa amantadyny. Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Toksyna botulinowa 
Część nr: 32 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa toksyny botulinowej. Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 



II.2.1)Nazwa: Golimumab 
Część nr: 33 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktu leczniczego golimumab. 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Produkty lecznicze 
Część nr: 34 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych. Szczegółowy 
Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Klindamycyna 
Część nr: 35 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 



II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa klindamycyny. Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Dabigatran 
Część nr: 36 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktu leczniczego dabigatran. 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Olanzapina 
Część nr: 37 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa olanzapiny. Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Remifentanyl 
Część nr: 38 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa remifentanylu. Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Surfaktant 
Część nr: 39 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktu leczniczego surfaktant. 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 



Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Urapidyl 
Część nr: 40 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktu leczniczego urapidyl. 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Produkty lecznicze 
Część nr: 41 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych. Szczegółowy 
Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 



II.2.1)Nazwa: Linezolid 
Część nr: 42 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktu leczniczego linezolid. 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Deksketoprofen 
Część nr: 43 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktu leczniczego deksketoprofen. 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Lewofloksacyna 
Część nr: 44 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 



II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktu leczniczego lewofloksacyna. 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Żywienie pozajelitowe 
Część nr: 45 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żywienia pozajelitowego. Szczegółowy 
Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Płyny infuzyjne 
Część nr: 46 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych. Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 
Cena - Waga: 90 
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: tak 
Opis opcji: Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji, 
które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20 % realizację zamówienia w stosunku do podstawowego 
zakresu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 

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

III.1)Warunki udziału 
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego 
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2)Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2)Warunki realizacji umowy: 
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

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.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu 
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej 
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.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania 
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
Data: 05/09/2017 
Czas lokalny: 09:00 
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom 
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: 
Polski 
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 
Oferta musi zachować ważność do: 03/11/2017 
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert 
Data: 05/09/2017 
Czas lokalny: 10:00 
Miejsce: Siedziba Zamawiającego Budynek Główny Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia 
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych 
VI.3)Informacje dodatkowe: 

Zamawiający oprócz obligatoryjnych przesłanek wykluczenia Wykonawcy z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp 
przewiduje, że z niniejszego postępowania będzie wykluczał Wykonawcę również z powodu okoliczności, o których 
mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie będzie musiał dostarczyć 
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: 1) 
informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 



ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru i ewidencji, w 
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, 3) oświadczenie 
Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o 
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku 
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami i grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 4) 
oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 
zamówienie publiczne. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. 1. Wadium dla całego zamówienia wynosi 
45.900,00 zł., słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych i zero groszy. Wysokość wadium dla 
poszczególnych pakietów określona jest w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca powinien wnieść wadium przed 
upływem terminu składania ofert. 

VI.4)Procedury odwoławcze 
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 
Krajowa Izba Odwoławcza 
Warszawa 
Polska 
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
VI.4.3)Składanie odwołań 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
24/07/2017 
 
W dniu 24.07.2017 r. ogłoszenie o zamówieniu przekazano do publikacji  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

 


