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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289288-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Produkty farmaceutyczne
2018/S 127-289288

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi
ul. Wodociągowa 4
Opole
45-221
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Jarczewska
Tel.:  +48 775414200
E-mail: przetargi@wszn.opole.pl 
Faks:  +48 775414237
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wszn.opole.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa leków
Numer referencyjny: P/7/2018

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu ul.
Wodociągowa 4, 45-221 Opole, zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1A do
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specyfikacji zwanej w dalszej części SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A
do SIWZ.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 238 261.50 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki podstawowe
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi, 45-221
Opole, ul. Wodociągowa 4.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu ul.
Wodociągowa 4, 45-221 Opole, zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1A do
specyfikacji zwanej w dalszej części SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A
do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia
- maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej
realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez
Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może
ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadkach nietolerancji leku.

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: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi, 45-221
Opole, ul. Wodociągowa 4.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu ul.
Wodociągowa 4, 45-221 Opole, zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1A do
specyfikacji zwanej w dalszej części SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A
do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia
- maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej
realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez
Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może
ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadkach nietolerancji leku.

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:
Opatrunek hydrofobowy
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi, 45-221
Opole, ul. Wodociągowa 4.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu ul.
Wodociągowa 4, 45-221 Opole, zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1A do
specyfikacji zwanej w dalszej części SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A
do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia
- maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej
realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez
Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może
ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadkach nietolerancji leku.

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:
Thiopental
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi, 45-221
Opole, ul. Wodociągowa 4.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu ul.
Wodociągowa 4, 45-221 Opole, zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1A do
specyfikacji zwanej w dalszej części SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A
do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia
- maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej
realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez
Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może
ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadkach nietolerancji leku.

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:
Antybiotyki i chemioterapeutyki
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000



Dz.U./S S127
05/07/2018
289288-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 5 / 13

05/07/2018 S127
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 13

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi, 45-221
Opole, ul. Wodociągowa 4.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu ul.
Wodociągowa 4, 45-221 Opole, zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1A do
specyfikacji zwanej w dalszej części SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A
do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia
- maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej
realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez
Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może
ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadkach nietolerancji leku.

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:
Leki specjalistyczne
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi, 45-221
Opole, ul. Wodociągowa 4.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu ul.
Wodociągowa 4, 45-221 Opole, zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1A do
specyfikacji zwanej w dalszej części SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A
do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
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Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia
- maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej
realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez
Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może
ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadkach nietolerancji leku.

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:
Leki specjalistyczne
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi, 45-221
Opole, ul. Wodociągowa 4.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu ul.
Wodociągowa 4, 45-221 Opole, zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1A do
specyfikacji zwanej w dalszej części SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A
do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia
- maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej
realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez
Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może
ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadkach nietolerancji leku.

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:
Środek odwracającym działanie dabigatran
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi, 45-221
Opole, ul. Wodociągowa 4.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu ul.
Wodociągowa 4, 45-221 Opole, zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1A do
specyfikacji zwanej w dalszej części SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A
do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia
- maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej
realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez
Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może
ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadkach nietolerancji leku.

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:
Lek trombolityczny
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi, 45-221
Opole, ul. Wodociągowa 4.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu ul.
Wodociągowa 4, 45-221 Opole, zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1A do
specyfikacji zwanej w dalszej części SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A
do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia
- maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej
realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez
Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może
ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadkach nietolerancji leku.

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:
Neuroleptyki
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi, 45-221
Opole, ul. Wodociągowa 4.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu ul.
Wodociągowa 4, 45-221 Opole, zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1A do
specyfikacji zwanej w dalszej części SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A
do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia
- maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej
realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez
Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może
ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadkach nietolerancji leku.

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:
Neuroleptyki
Część nr: 11
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi, 45-221
Opole, ul. Wodociągowa 4.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu ul.
Wodociągowa 4, 45-221 Opole, zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1A do
specyfikacji zwanej w dalszej części SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A
do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia
- maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej
realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez
Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może
ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadkach nietolerancji leku.

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:
Leki neurologiczno-psychiatryczne + inhibitor pompy protonowej
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi, 45-221
Opole, ul. Wodociągowa 4.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu ul.
Wodociągowa 4, 45-221 Opole, zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1A do
specyfikacji zwanej w dalszej części SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A
do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia
- maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej
realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez
Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może
ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadkach nietolerancji leku.

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:
Risperidon o przed. uwal. inj.
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi, 45-221
Opole, ul. Wodociągowa 4.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu ul.
Wodociągowa 4, 45-221 Opole, zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1A do
specyfikacji zwanej w dalszej części SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A
do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia
- maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej
realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez
Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może
ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadkach nietolerancji leku.

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:
Środki kontrastujące
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Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi, 45-221
Opole, ul. Wodociągowa 4.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu ul.
Wodociągowa 4, 45-221 Opole, zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1A do
specyfikacji zwanej w dalszej części SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A
do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia
- maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej
realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez
Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może
ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadkach nietolerancji leku.

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:
Leki specjalistyczne
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi, 45-221
Opole, ul. Wodociągowa 4.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu ul.
Wodociągowa 4, 45-221 Opole, zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1A do
specyfikacji zwanej w dalszej części SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A
do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia
- maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej
realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez
Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może
ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadkach nietolerancji leku.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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.1.6) 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 063-139269

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 15

Nazwa:
Leki specjalistyczne

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
05/06/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Sanofi Aventis Sp. z o.o.
Warszawa
Polska
Kod NUTS: PL

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139269-2018:TEXT:PL:HTML
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Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 525.00 PLN
Najtańsza oferta: 8 985.38 PLN / Najdroższa oferta: 8 985.38 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
nie dotyczy
nie dotyczy
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

