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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:417929-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Produkty farmaceutyczne
2017/S 203-417929

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-513
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Skwara
Tel.:  +48 426895818
E-mail: magda@kopernik.lodz.pl 
Faks:  +48 426895409
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kopernik.lodz.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.kopernik.lodz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Pabianicka 62
Łódź
93-513
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Skwara
Tel.:  +48 426895818
E-mail: magda@kopernik.lodz.pl 
Faks:  +48 426895409
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kopernik.lodz.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

mailto:magda@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
mailto:magda@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
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Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy produktów leczniczych dla Wojewódzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.
Numer referencyjny: 109/ZP/17

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo
oraz opisanych w załączniku nr 2a do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z
ewentualnymi zmianami treści specyfikacji,będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania
wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 24 i 25 miesięcy i służą do
obliczania ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie
prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania. Dostawa przedmiotu
zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

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:
Pakiet nr 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – Magazyn
Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Cisplatinum – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji -1 mg/ml -1 fiol.10 ml- op. 3 000
2. Cisplatinum* -koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji -1 mg/ml – 1 fiol. 25 ml*- op.200 (*Możliwość
przeliczenia dawki 25 mg, na dawkę na 10 mg)
3. Cisplatinum – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji – 1 mg/ml -1 fiol. 50 ml -op. 2 000
4. Cisplatinum – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji -1 mg/ml – 1 fiol. 100 ml – op. 6 000.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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
Refundowane wg Obwieszczenia Min. Zdrowia na dzień ogłoszenia wg zał. C.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – magazyn
Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Carboplatinum – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji – 10 mg/ml – 1 fiol. 5 ml – op. 1 500
2. Carboplatinum – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji – 10 mg/ml – 1 fiol. 15 ml – op. 1 500
3. Carboplatinum – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji – 10 mg/ml – 1 fiol. 45 ml – op. 1 500
4. Carboplatinum – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji – 10 mg/ml – 1 fiol. 60 m – op. 3 500.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Refundowane wg Obwieszczenia Min. Zdrowia na dzień ogłoszenia wg zał. C.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – magazyn
apteki szpitalnej – Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Oxaliplatinum – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji – 5 mg/ml -1 fiol. 10 ml – op 1 800
2. Oxaliplatinum – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji – 5 mg/ml -1 fiol. 20 ml – op 2 800
3. Oxaliplatinum – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji – 5 mg/ml -1 fiol. 40 ml – op 2 000.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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
Refundowane wg Obwieszczenia Min. Zdrowia na dzień ogłoszenia wg zał. C.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – magazyn
apteki szpitalnej – Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Paclitaxelum *- koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji – 6 mg /ml – 1 fiol. 50 ml* – op. 4 500.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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
Refundowane wg Obwieszczenia Min. Zdrowia na dzień ogłoszenia wg zał. C
(Zamawiający w trakcie trwania umowy zastrzega sobie możliwość zakupu innych dawek refundowanych).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – magazyn
apteki szpitalnej – Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Docetaxelum * – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji – 160 mg – 1 fiol. *- op. 1 750 ( Możliwość
przeliczenia dawki 160 mg, na dawkę na 140 mg)
2. Docetaxelum – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji – 80 mg – 1 fiol. – op. 1 500
3. Docetaxelum – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji – 20 mg – 1 fiol. -op. 2 300.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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
Refundowane wg Obwieszczenia Min. Zdrowia na dzień ogłoszenia wg zał. C.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 6
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – magazyn
apteki szpitalnej – Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Rituximab – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji – 10mg / ml – 2 fiol. 10 ml – op. 1 900
2. Rituximab – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji – 10mg / ml – 1 fiol. 50 ml – op. 3 000.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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
Refundowane wg Obwieszczenia Min. Zdrowia na dzień ogłoszenia wg załącznika B i C.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 7
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – magazyn
apteki szpitalnej – Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Trastuzumab – proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji – 150 mg – 1 fiol.
– op. 4 000.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 25
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.2.12) 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
Refundowane wg Obwieszczenia Min. Zdrowia na dzień ogłoszenia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 8
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – magazyn
apteki szpitalnej – Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Bevacizumabum – koncentrat do sporządzania rozworu do infuzji – 25 mg/ 1 ml – 1 fiol. 4 ml – op. 1 150
2. Bevacizumabum – koncentrat do sporządzania rozworu do infuzji – 25 mg/ 1 ml – 1 fiol. 16 ml – op. 1 320.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 25
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.2.12) 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
Refundowane wg Obwieszczenia Min. Zdrowia na dzień ogłoszenia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 9
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – magazyn
apteki szpitalnej – Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Cetuximabum – roztwór do infuzji – 5 mg/1 ml – 1 fiol. 20 ml – op. 750
2. Cetuximabum – roztwór do infuzji – 5 mg/1 ml – 1 fiol. 100 ml – op. 580.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 25
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

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
Refundowane wg Obwieszczenia Min. Zdrowia na dzień ogłoszenia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 10
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – magazyn
apteki szpitalnej – Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Cyclophosphamidum – proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań – 200 mg – 1 fiol. – op. 1 200
2. Cyclophosphamidum – proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań – 1000 mg – 1 fiol. – op. 8 600.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 25
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.2.12) 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
Refundowane wg Obwieszczenia Min. Zdrowia na dzień ogłoszenia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 11
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – magazyn
apteki szpitalnej – Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Methotrexatum – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji – 100 mg/1 ml – 1 fiol. 50 ml – op. 120.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 25
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.2.12) 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
Refundowane wg Obwieszczenia Min. Zdrowia na dzień ogłoszenia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 12
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – magazyn
apteki szpitalnej – Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Topotecanum – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji – 1 mg/1 ml – 1 fiol. 1ml – op 1 200
2. Topotecanum – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji – 1 mg/1 ml – 1 fiol. 2 ml* – op 240
(Topotecan 2 mg/ 2 ml – możliwość przeliczenia na 1 mg/1 ml)
3. Topotecanum – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji – 1 mg/1 ml – 1 fol. 4 ml – op 150.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 25
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.2.12) 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
Refundowane wg Obwieszczenia Min. Zdrowia na dzień ogłoszenia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 13
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – magazyn
apteki szpitalnej – Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Fluorouracilum – roztwór do wstrzykiwań i infuzji/ roztwór do wstrzykiwań – 50 mg/1 ml – 1 fiol. 5 ml* – op. 1
000
2. Fluorouracilum – roztwór do wstrzykiwań i infuzji/ roztwór do wstrzykiwań – 50 mg/1 ml – 1 fiol. 10 ml* – op. 1
000
3. Fluorouracilum – roztwór do wstrzykiwań i infuzji/ roztwór do wstrzykiwań – 50 mg/1 ml – 1 fiol. 20 ml – op. 1
000
4. Fluorouracilum – roztwór do wstrzykiwań i infuzji/ roztwór do wstrzykiwań – 50 mg/1 ml – 1 fiol. 100 ml – op. 9
500
(Fluorouracilum 250 mg/5 ml; Fluorouracilum 500 ml/10 ml – możliwość przeliczenia na dawkę 1000mg
( 20ml) w przypadku preparatu o stabilności fizyko-chemicznej po pierwszym nakłuciu korka min. 24 godz.
( potwierdzonej w aktualnej Charakterystyce Produktu Leczniczego).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 25
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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
Refundowane wg Obwieszczenia Min. Zdrowia na dzień ogłoszenia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 14
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – magazyn
apteki szpitalnej – Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Doxorubicinum – proszek, dyspersja i rozpuszczalnik do koncentratu do sporządzania dyspersji liposomalnej
do infuzji – 50 mg – 2 zestawy po 3 fiol. (1 proszek+1 liposomy+1 bufor) – op. 175.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 25
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.2.12) 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
Refundowane wg Obwieszczenia Min. Zdrowia na dzień ogłoszenia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 15
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Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – magazyn
apteki szpitalnej – Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Epirubicini – roztw. do wstrz./koncentrat do sporz. roztw. do infuzji/ roztw. do wstrz. lub infuzji – 2 mg/ ml – 1
fol. 5 ml – op. 1 350
2. Epirubicini – roztw. do wstrz./koncentrat do sporz. roztw. do infuzji/ roztw. do wstrz. lub infuzji – 2 mg/ ml – 1
fol. 25 ml – op. 700
3. Epirubicini – roztw. do wstrz./koncentrat do sporz. roztw. do infuzji/ roztw. do wstrz. lub infuzji – 2 mg/ ml – 1
fol. 50 ml – op. 380
4. Epirubicini – roztw. do wstrz./koncentrat do sporz. roztw. do infuzji/ roztw. do wstrz. lub infuzji – 2 mg/ ml – 1
fiol. 100 ml – op. 100.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 25
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.2.12) 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
Refundowane wg Obwieszczenia Min. Zdrowia na dzień ogłoszenia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 16
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – magazyn
apteki szpitalnej – Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Trabectedinum – proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji – 0,25 mg – 1 fiol. – op. 160
2. Trabectedinum – proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji – 1 mg – 1 fiol. – op. 160.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 25
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.2.12) 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
Refundowane wg Obwieszczenia Min. Zdrowia na dzień ogłoszenia.

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:
O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są uprawnieni do sprzedaży produktów
leczniczych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. 2008
r. Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami) tj. posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy (skład konsygnacyjny, skład celny – przekształcone z mocy prawa w hurtownie
farmaceutyczne), posiadają zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego zgodnie z art. 38 ust. 1
ustawy
Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
.A.1.1) aktualne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy (skład konsygnacyjny, skład celny – przekształcone z mocy
prawa w hurtownie farmaceutyczne);
A.1.2) aktualne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie lub import produktu
leczniczego zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy jeżeli wykonawca jest wytwórcą lub importerem.
Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o
którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy, odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez
żądanie dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
Zamawiajmy odstąpi od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia są odpowiednie
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informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub
sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie
zamówienia.
* Do sekcji III.1):
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w
postępowaniu.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie będzie wykluczał Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Brak podstaw wykluczenia wskazany został w sekcji III.1.2).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że Wykonawca
przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie
ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców, oświadczenie składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie
warunków udziału w postępowaniu. W zakresie kryterium kwalifikacji określonych w pkt XI SIWZ Wykonawca
może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza jednolitego dokumentu. Wykonawca nie musi
wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej
(dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego, warunków udziału w
postępowaniu (kryteriów selekcji)
zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane
przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy
Pzp). 6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia (w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby) warunków udziału
w postępowaniu składa także oświadczenie JEDZ w niniejszym postępowaniu dotyczące tych podmiotów oraz
zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w § 5 pkt 1, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. Zamawiający nie żąda aby wykonawca,
który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz.
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XIII. 1.6). SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu: Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Szczegółowe informacje
zawarte są w SIWZ. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy z dnia
29.1.2004 Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
b) oświadczenia 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;
c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji oraz zmian do umowy określa załącznik nr 6 do SIWZ.

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: tak

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: 30/11/2017
Czas lokalny: 10:00
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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
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/11/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź
pokój 979.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Nie dotyczy.

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:
Po upływie 18 miesięcy.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść, przed upływem terminu składania ofert,
wadium w wysokości: 245 500 PLN
Podział kwot wadium na poszczególne pakiety przedstawia się następująco:
Pakiet nr 1 – 4 500 PLN
Pakiet nr 2 – 7 000 PLN
Pakiet nr 3 – 4 300 PLN
Pakiet nr 4 – 8 000 PLN
Pakiet nr 5 – 7 900 PLN
Pakiet nr 6 – 83 000 PLN
Pakiet nr 7 – 43 000 PLN
Pakiet nr 8 – 24 000 PLN
Pakiet nr 9 – 30 000 PLN
Pakiet nr 10 – 4 700 PLN
Pakiet nr 11 – 400 PLN
Pakiet nr 12 – 1 600 PLN
Pakiet nr 13 – 7 000 PLN
Pakiet nr 14 – 6 800 PLN
Pakiet nr 15 – 3 300 PLN
Pakiet nr 16 – 10 000 PLN
W przypadku złożenia oferty częściowej wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla
danej części. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla
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poszczególnych części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikająca z
poszczególnych części zamówienia, zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo
w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 1 i 2 wnosi się, w przypadku zamówień,
których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy Prawo zamówień publicznych – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia;
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
5. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
6. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Szczegółowy opis zasad korzystania ze środków odwoławczych znajduje się w rozdziale XXIV SIWZ.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2017
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