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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:296130-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Krosno: Różne produkty lecznicze
2014/S 166-296130

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
ul. Korczyńska 57
Osoba do kontaktów: Joanna Mendocha
38-400 Krosno
POLSKA
Tel.:  +48 134978216
E-mail: sezam.szpital@krosno.med.pl
Faks:  +48 134978216
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.krosno.med.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup i dostawa płynów oraz produktów leczniczych różnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka
Szpitalna Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Korczyńska
57.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:296130-2014:TEXT:PL:HTML
mailto:sezam.szpital@krosno.med.pl
www.krosno.med.pl
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Kod NUTS PL323

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego
Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, płynów oraz produktów leczniczych
różnych z podziałem na 37 pakietów, na warunkach określonych zapisami specyfikacji oraz załączonym do niej
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach

II.2.3) Informacje o wznowieniach

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Clexane i Plavix
1) Krótki opis

Pakiet nr 1: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz
załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu Clexane i Plavix
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Produkty okulistyczne 1
1) Krótki opis
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Pakiet nr 2: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz
załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktów okulistycznych 1.
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Produkty lecznicze różne
1) Krótki opis

Pakiet nr 3: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz
załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktów leczniczych różnych.
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Produkty Aqua Pro Injectione, Natrium Chloratum, płyn Ringera, Glucosum 5 %, przyrząd do pobierania płynów z
butelek
1) Krótki opis

Pakiet nr 4: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji
oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktów Aqua Pro Injectione,
Natrium Chloratum, płynu Ringera, Glucosum 5 %, przyrządu do pobierania płynów z butelek.
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Glucosum 5 %+0,9 %Natrium Chloratum. Glucosum 10 %, płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy, płyn Solutio
Ringeri 250 ml
1) Krótki opis
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Pakiet nr 5: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz
załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, Glucosum5%+0,9%Natrium Chloratum.
Glucosum 10 %, płynu fizjologicznego wieloelektrolitowego, płynu Solutio Ringeri 250 ml.
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Natrium Chloratum 0,9 %, Haes-Steril, Voluven, Dekstran, Mannitol płyn 20 %
1) Krótki opis

Pakiet nr 6: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz
załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, Natrium Chloratum 0,9%, Haes-Steril,
Voluven, Dekstran, Mannitol płyn 20 %.
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Produkty lecznicze różne
1) Krótki opis

Pakiet nr 7: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz
załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktów leczniczych różnych.
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Żel do USG Aquasonic 250 ml
1) Krótki opis
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Pakiet nr 8: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz
załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, żelu do USG Aquasonic 250 ml.
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Omnipaque (Iohexol)
1) Krótki opis

Pakiet nr 9: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej specyfikacji oraz
załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu Omnipaque (Iohexol).
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: Vitreal S
1) Krótki opis

Pakiet nr 10: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej
specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu Vitreal S.
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11
Nazwa: Miostat inj.
1) Krótki opis

Pakiet nr 11 : sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej
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specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu leczniczego
Miostat inj.
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12
Nazwa: Produkty Plasmalyte, Multimel, Glicyna, Primene, Theophyllinum inj.
1) Krótki opis

Pakiet nr 12: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami
niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktów
Plasmalyte, Multimel, Glicyna, Primene, Theophyllinum inj.
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13
Nazwa: Natrium Chloratum 0,9 %, Aqua Pro Injectione, Aqua Pro Injectione – roztwory do irygacji
1) Krótki opis

Pakiet nr 13: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej
specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, Natrium Chloratum
0,9 %, Aqua Pro Injectione, Aqua Pro injectione – roztwory do irygacji
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14
Nazwa: Aqua Pro Injectione, Natrium Chloratum 0,9 %, płyn Ringera, Glukosum 5 % (butelki stojące z korkiem),
Gelofusine 4 %, przyrządy do pobierania płynów z butelek polietylenowych
1) Krótki opis
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Pakiet nr 14: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami
niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, Aqua Pro
Injectione, Natrium Chloratum 0,9 %, płynu Ringera, Glukosum 5 % (butelki stojące z korkiem), Gelofusine 4 %,
przyrządów do pobierania płynów z butelek polietylenowych.
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15
Nazwa: Pradaxa
1) Krótki opis

Pakiet nr 15: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej
specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu leczniczego
Pradaxa.
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16
Nazwa: Meronem (Meropenem)
1) Krótki opis

Pakiet nr 16: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej
specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu leczniczego
Meronem (Meropenem).
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17
Nazwa: Arava
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1) Krótki opis
Pakiet nr 17: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej
specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu leczniczego
Arava.
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 18
Nazwa: Tavanic
1) Krótki opis

Pakiet nr 18: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej
specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu leczniczego
Tavanic.
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 19
Nazwa: Ecalta
1) Krótki opis

Pakiet nr 19: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej
specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu leczniczego
Ecalta.
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 20
Nazwa: Amoksiklav inj.
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1) Krótki opis
Pakiet nr 20: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej
specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu leczniczego
Amoksiklav inj.
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 21
Nazwa: V-Fend
1) Krótki opis

Pakiet nr 21: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej
specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu leczniczego
V-Fend
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 22
Nazwa: Biofazolin inj.
1) Krótki opis

Pakiet nr 22: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej
specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu leczniczego
Biofazolin inj.
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 23
Nazwa: Dermofit F maść
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1) Krótki opis
Pakiet nr 23: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej
specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, Dermofit F maść.
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 24
Nazwa: Amantix flak.
1) Krótki opis

Pakiet nr 24: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej
specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu leczniczego
Amantix flak.
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 25
Nazwa: Natrium Hydr. Cum Calcae Intersorb Plus
1) Krótki opis

Pakiet nr 25: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej
specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, Natrium Hydr. Cum
Calcae Intersorb Plus
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 26
Nazwa: Zyvoxid
1) Krótki opis
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Pakiet nr 26: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej
specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu leczniczego
Zyvoxid.
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 27
Nazwa: Cancidas inj.
1) Krótki opis

Pakiet nr 27: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej
specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu leczniczego
Cancidas inj.
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 28
Nazwa: Ro-Actemra
1) Krótki opis

Pakiet nr 28: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej
specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu leczniczego
Ro-Actemra.
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 29
Nazwa: Infrantini płyn dla niemowląt, Nutrison Advanced, Nutrison Pack, Nutrison Multi Fibre, Renilon
1) Krótki opis
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Pakiet nr 29: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej
specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, Infrantini płyn dla
niemowląt, Nutrison Advanced, Nutrison Pack, Nutrison Multi Fibre, Renilon
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 30
Nazwa: Tysabri
1) Krótki opis

Pakiet nr 30: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej
specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu leczniczego
Tysabri.
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 31
Nazwa: produkty Provisc inj, i Viscoat inj.
1) Krótki opis

Pakiet nr 31: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej
specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktów Provisc inj,
i Viscoat inj.
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 32
Nazwa: Produkt leczniczy Spiriva i inhalator Handihaler do leku Spiriva
1) Krótki opis
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Pakiet nr 32: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej
specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu leczniczego
Spiriva i inhalatora Handihaler do leku Spiriva.
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 33
Nazwa: Produkty okulistyczne 2
1) Krótki opis

Pakiet nr 33 : sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami
niniejszej specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktów
okulistycznych 2.
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 34
Nazwa: Produkt leczniczy Visudyne inj. i Eylea inj.
1) Krótki opis

Pakiet nr 34: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej
specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu leczniczego
Visudyne inj. i Eylea inj.
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 35
Nazwa: Ologen
1) Krótki opis
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Pakiet nr 35: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej
specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, produktu Ologen.
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 36
Nazwa: BSS butelka szklana
1) Krótki opis

Pakiet nr 36: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej
specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, BSS butelka
szklana.
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 37
Nazwa: Testy paskowe dp glukometrów
1) Krótki opis

Pakiet nr 37: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 na warunkach określonych zapisami niniejszej
specyfikacji oraz załączonym do niej wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, testów paskowych dp
glukometrów.
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia także zawiera szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie (części).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio:
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Nr pakietu Kwota wadium:
1 3700
2 2300
3 2400
4 4800
5 2000
6 650
7 5400
8 15
9 90
10 25
11 230
12 2800
13 850
14 1600
15 200
16 60
17 60
18 110
19 760
20 10
21 610
22 40
23 180
24 110
25 100
26 700
27 1100
28 1100
29 750
30 2700
31 660
32 90
33 2000
34 8100
35 130
36 460
37 660
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego):
Podkarpacki Bank Spółdzielczy
nr 05 8642 1083 2002 8304 2474 0004
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
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c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty
wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.
Na poleceniu przelewu należy wpisać:
„WADIUM NR EZ/215/105/2014”.
W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz
Zamawiającego, który należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w kopercie z dopiskiem:
,,WADIUM EZ/215/105/2014”
Nie później jednak niż do dnia 9.10.2014 r. Do godz. 10:00 i złożyć w siedzibie zamawiającego przy ulicy
korczyńskiej 57, 38-400 krosno w sekretariacie (pok. 275)
Kopię w/w dokumentu należy załączyć do oferty (jako załącznik)
Dokumenty, o których mowa powyżej muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest
związany ofertą.
5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku
bankowym Zamawiającego.
6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta.
Gwarancja (poręczenie)musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela
Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z
imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty
wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
7. Przy wnoszeniu wadium 90Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium
dotyczy.
8. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej
formie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertę Zamawiający uzna za
odrzuconą.
9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
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b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
14. Dokładnie należy podać w ofercie sposób w jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium tj. adres
banku, numer konta itd. !!! (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca złoży oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa
w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokumenty na potwierdzenie, ze Wykonawca
posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie obrotu produktami leczniczymi tj. zezwolenie na
prowadzenie obrotu produktami leczniczymi; *
Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie
dokumentów złożonych na potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia działalności
w zakresie obrotu produktami leczniczymi tj. zezwolenie na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca złoży oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
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IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
EZ/215/105/2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 8.10.2014 -
14:35
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.10.2014 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 9.10.2014 - 10:15
Miejscowość:
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57, Dział
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pokój 102.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.8.2014


