
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):  

http://www.przetargi.kopernik.lodz.pl 

 
Ogłoszenie nr 61801 - 2017 z dnia 2017-04-07 r.  

Łódź: 33/ZP/17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na 

dostawy produktów farmaceutycznych dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej  
nie  

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych  
nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 

jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy 

niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo 

ich jednostki (w %)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają 

postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz 

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe 

 

http://www.przetargi.kopernik.lodz.pl/
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=1f2cbf11-99e0-4d88-ba11-be86a6021ed1&path=2017%5c04%5c20170407%5c61801_2017.html
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=1f2cbf11-99e0-4d88-ba11-be86a6021ed1&path=2017%5c04%5c20170407%5c61801_2017.html
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=1f2cbf11-99e0-4d88-ba11-be86a6021ed1&path=2017%5c04%5c20170407%5c61801_2017.html


prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i 

Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 

29540300000, ul. Pabianicka  62, 93-513   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 

42 6895911, 42 6895910, 42 6895819, 42 6895404, e-mail 

przetargi@kopernik.lodz.pl, faks 42 6895409.  

Adres strony internetowej (URL):  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i 

w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 

zamawiających):  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 
tak  

www.kopernik.lodz.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
tak  

www.przetargi.kopernik.lodz.pl 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 

można uzyskać pod adresem  
nie  

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie 
nie  

adres  

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
nie  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
nie  

Adres:  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
nie  



Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można 

uzyskać pod adresem: (URL)  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 33/ZP/17 Postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów 

farmaceutycznych dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi. 

Numer referencyjny: 33/ZP/17 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny  
nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:  

Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do: 
wszystkich części  

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia 

jest dostawa produktów farmaceutycznych, wyszczególnionego ilościowo i 

asortymentowo oraz opisanego w załączniku nr 2a do SIWZ 

 

II.5) Główny kod CPV: 33600000-6 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub 

dynamicznego systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 

dynamiczny system zakupów: 
Okres w miesiącach: 4 

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  



III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, 

którzy są uprawnieni do sprzedaży produktów leczniczych Zamawiającemu zgodnie 

z ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 

2008 r. Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami). Dokumenty potwierdzające 

posiadanie uprawnienia do sprzedaży produktów leczniczych. 

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych 

wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób 

szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych 

wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób 

szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 

ust. 5 ustawy Pzp tak  

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu  
tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy. – wystawionego nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert. 

2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu:  



III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU: 
1.Dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnienia do sprzedaży produktów 

leczniczych Zamawiającemu (odpowiedni dokument - jeden z poniżej 

wymienionych): zezwolenie, koncesja lub licencja Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego lub Ministra Zdrowia lub innej jednostki uprawnionej - w 

zakresie obrotu produktami leczniczymi – na prowadzenie hurtowni lub składu 

konsygnacyjnego oraz w zakresie wytwarzania produktów leczniczych – dla 

wytwórcy – ważne na dzień składania ofert. 2.Charakterystyka oferowanego 

produktu leczniczego w języku polskim (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym 

języku niż język polski to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na 

język polski). 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1. FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 2 i 2a do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo 

do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, 

gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty 

przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W 

przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie 

dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez 

pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie 

podlega opłacie skarbowej. Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie 

oryginału lub kopii notarialnej. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
nie  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
nie  

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  
nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 



ofert katalogów elektronicznych:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do 

udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie 

ofert w formie katalogów elektronicznych:  

nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów:  

nie  

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia: 
nie  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 



elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Aukcja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

Cena 100 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp 

(przetarg nieograniczony)  

tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 



Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym 

muszą odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w 

licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Licytacja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: nie  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór 

umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

ZMIANY CEN 1.W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen 

towaru będącego przedmiotem umowy na zasadach określonych w art. 144 ustawy 

prawo zamówień publicznych w następujących przypadkach: a)zmiany cen na 

korzyść Zamawiającego – w każdym przypadku, gdy jest to możliwe, b)zmiany 

stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega cena brutto, natomiast cena netto 

pozostaje bez zmian, c)zmiany cen urzędowych leków w tym cen zbytu produktów 



farmaceutycznych stanowiących podstawę limitu w danej grupie limitowej - w 

granicach obniżenia lub podwyższenia cen, d)wydania decyzji administracyjnej o 

objęciu danego produktu farmaceutycznego refundacją lub zmiany tej decyzji, jak 

również zmiany poziomu refundacji leków. 2.O propozycji zmiany cen towarów, o 

której mowa w ust. 1 lit. a i b strona zainteresowana zmianą winna pisemnie 

poinformować drugą stronę załączając stosowny projekt aneksu, wraz z 

uzasadnieniem, obejmujący propozycje nowych cen wraz z wykazem towarów, 

których te zmiany będą dotyczyć, wyznaczając stosowny termin do akceptacji zmian, 

nie krótszy jednak niż 30 dniowy od otrzymania uzasadnionej, pisemnej propozycji 

przez drugą stronę. W przypadku wzrostu stawki podatku VAT, jeżeli realizacja 

umowy będzie nadmiernym obciążeniem finansowym dla Zamawiającego, 

Zamawiający może odmówić podpisania aneksu a strony ustalą warunki rozwiązania 

umowy (w braku porozumienia umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem 

dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, w trakcie którego, jeżeli zamówienia 

cząstkowe będą składane, zastosowanie znajdą nowe, podwyższone stawki podatku 

VAT). 3.Niezależnie od powyższego Strony uzgadniają, że w przypadku stosowania 

przez producentów towaru okresowych upustów, bonifikat lub promocji na towar 

objęty umową Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wymienionych form w 

realizacji dostaw cząstkowych. 4.Wykonawca oświadcza, że w cenie towaru zawarte 

są wszystkie koszty pośrednie, w szczególności: koszt opakowania, ubezpieczenia i 

transportu do magazynu Zamawiającego w związku z czym zmiany tych kosztów nie 

będą stanowić podstawy do proponowania zmiany umowy – za wyjątkiem zmian 

czynników opisanych w ust. 1 lit. b,c i d. POZOSTAŁE ZMIANY ISTOTNYCH 

ELEMENTÓW UMOWY 1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

nastąpił wybór wykonawcy, umowy na zasadach określonych w art. 144 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a Wykonawca wyraża na to 

zgodę, w następujących przypadkach: a)zmiana wielkości opakowania, dawki lub 

postaci w sytuacji wprowadzenia przez producenta/producentów danego produktu 

innej niż wskazana w załączniku do umowy opakowania, dawki lub postaci z 

zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, pod 

warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody przez Kierownika Apteki Szpitalnej, na 

czas ustalony z Kierownikiem Apteki Szpitalnej, jeżeli zmiana ta będzie 

wprowadzona na czas dłuższy niż 30 dni, b)wprowadzenia w miejsce produktu 

wskazanego w załączniku nr 1 do umowy odpowiednika chemicznego tego samego 

lub innego producenta po cenie nie wyższej niż cena zawarta w umowie za dany 

produkt, w wypadku gdy będzie to uzasadnione: - potrzebami terapeutycznymi; lub - 

brakiem produktu w „oryginalnym” opakowaniu, dawce lub postaci, lub - zmianami 

na listach refundacyjnych, lub - zmianą produktu farmaceutycznego stanowiącego 

podstawę limitu w danej grupie limitowej. c)zmiana ilości poszczególnych pozycji w 

pakietach przy zachowaniu maksymalnej wartości umowy bez zmian w sytuacji gdy: 

- nastąpi zmiana w zakresie liczby pacjentów korzystających ze świadczeń 

zdrowotnych Zamawiającego, bądź; - wymagać tego będzie prawidłowa realizacja 

przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, 

bądź; - w wyniku zmiany prawa możliwe będzie dzięki temu podniesienie 

poziomu/jakości świadczeń wykonywanych przez Zamawiającego, bądź; - w innych 

sytuacjach uzasadnionych wykonywaną przez Zamawiającego działalnością 

medyczną d)wprowadzenia na rynek nowego, tańszego zamiennika produktu 

farmaceutycznego. Wówczas Zamawiający ma prawo zażądać zmiany 

zaproponowanego w ofercie produktu farmaceutycznego na nowy, tańszy zamiennik, 



a w przypadku odmowy Wykonawcy Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę 

z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 2.W przypadku zmiany 

wielkości opakowania, dawki lub postaci, w okresie krótszym niż 30 dni, w sytuacji 

gdy zmiana taka będzie spowodowana zmianami u producenta danego produktu lub 

inna pilną i zasadną sytuacją, strony dopuszczają wprowadzenie takiej zmiany, bez 

konieczności podpisywania aneksu jednakże na pisemny wniosek Kierownika Apteki 

lub po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika Apteki Szpitalnej. 3.Strony 

dopuszczają zmianę umowy polegającą na zamówieniu dodatkowych dostaw towaru 

od Wykonawcy (nieobjętych zamówieniem początkowym) jeżeli stały się 

Zamawiającemu niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a)Zamawiający nie może zmienić wykonawcy z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego 

b)Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla zamawiającego c)Wartość zmiany nie przekracza 50 % 

wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej 4.Strony 

dopuszczają inne zmiany istotnych postanowień umowy/umowy ramowej również 

jeżeli zostały spełnione następujące warunki: a)Konieczność zmiany umowy lub 

umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b)Wartość zmiany nie 

przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie 

ramowej. 5.Zmiana istotnych postanowień umowy wymaga zgody obu stron umowy 

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności (aneks do umowy). W 

przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 (dodatkowe dostawy) oraz w ust. 4 

(okoliczności nieprzewidziane) Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie 

umowy odpowiednio BZP lub przekazuje ogłoszenie Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej. 6.W przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych 

zmiana umowy może dotyczyć również zmiany Wykonawcy. Dotyczy to w 

szczególności przypadku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego 

przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 

oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. 7.Zmiany postanowień 

umowy w żadnym wypadku nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy lub 

umowy ramowej. 8.Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej 

uznaje się za istotną, jeżeli: a)zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, 

w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu; 

b)nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co 

najmniej jedna z następujących okoliczności: •zmiana wprowadza warunki, które, 

gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym 

postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by 

oferty innej treści, •zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy 

ramowej na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie 

lub umowie ramowej, •zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i 

zobowiązań wynikający z umowy lub umowy ramowej, •polega na zastąpieniu 

wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w 

przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 9.W każdym przypadku strony mogą dokonać odpowiedniej zmiany 

umowy w zakresie elementów nieistotnych, a w zakresie postanowień istotnych – 

poza przypadkami określonymi w umowie również w razie zaistnienia okoliczności 

siły wyższej. Strony mogą w szczególności: wydłużyć termin płatności oraz zmienić 



umowę w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa odnoszących 

się do przedmiotu zamówienia, w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian. 

10.Przy zachowaniu maksymalnej wartości brutto umowy bez zmian strony mają 

zawsze prawo wydłużyć okres obowiązywania o czas określony (maksymalnie 3 

miesiące), z tym zastrzeżeniem, że łączny okres obowiązywania umowy nie może 

trwać dłużej niż 2 lata – w przypadku niewyczerpania całości asortymentu 

określonego w Załączniku nr 1 do umowy w terminie na jaki umowa została zawarta, 

przy zachowaniu ogólnej wartości brutto umowy bez zmian  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 18/04/2017, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem):  

nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu 

składania ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 

miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 

jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace 

rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości 

lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

Część nr: 1    Nazwa: PAKIET NR 1 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Clomethiazolum kapsułki 

300 mg 100 kaps. op. 15  

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  



 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryteria Znaczenie 

6) INFORMACJE DODATKOWE:  
 

Część nr: 2    Nazwa: PAKIET NR 2 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Chlorambucilum tabletki 

powlekane 2 mg 25 tabl. op 180  

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryteria Znaczenie 

6) INFORMACJE DODATKOWE:  
 

Część nr: 3    Nazwa: PAKIET NR 3 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Natalizumabum koncentrat 

do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 300 mg 1 fiol. a 15 ml ( 20 mg / ml) op 8  

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryteria Znaczenie 

6) INFORMACJE DODATKOWE:  
 

Część nr: 4    Nazwa: PAKIET NR 4 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 "Tuberculini derivatum 

proteinosum purificatum ad usum humanum" "roztwór do wstrzykiwań" 2 T.U. 

/dawkę 0,1 ml 10 fiol. a 1,5 ml op. 3  

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 



zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryteria Znaczenie 

6) INFORMACJE DODATKOWE:  
 

Część nr: 5    Nazwa: KIET NR 5 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Hydroxyzini 

hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml 5 amp. a 2 ml op 220  

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryteria Znaczenie 

6) INFORMACJE DODATKOWE:  
 

Część nr: 6    Nazwa: PAKIET NR 6 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Ornithini aspartas roztwór 

do infuzji 500 mg/ml 10 amp.a 10 ml op 500  

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryteria Znaczenie 

6) INFORMACJE DODATKOWE:  
 

Część nr: 7    Nazwa: PAKIET NR 7 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Roztwór do infuzji 

zawierający w 1000ml: Na - 140mmol, K - 5mmol, Mg - 1,5mmol, CL - 98mmol, 



octany - 27mmol, Glukoniany - 23mmol roztwór do infuzji preparat złożony worek 

500ml szt 12 500  

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryteria Znaczenie 

6) INFORMACJE DODATKOWE:  
 

Część nr: 8    Nazwa: PAKIETR 8 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Płyn nawadniający, 

interwencyjny hipotoniczny zawierający w 1000ml: Na-40mmol, K-35,62mmol, 

fosforany-7,75mmol, octan-19,99mmol, Cl-40,14mmol roztwór do infuzji preparat 

złożony butelka 500ml szt 700  

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryteria Znaczenie 

6) INFORMACJE DODATKOWE:  
 

 

 


