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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:447548-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Różne produkty lecznicze
2018/S 198-447548

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
ul. Mickiewicza 2
Poznań
60-834
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Filipiak-Kozłowska, Norbert Gill
Tel.:  +48 618481011
E-mail: efilipiak@raszeja.poznan.pl 
Faks:  +48 618484990
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.raszeja.poznan.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.raszeja.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa leków do Szpitala im. Franciszka Raszei w Poznaniu
Numer referencyjny: SR/XV-270-44-EFK/18

II.1.2) Główny kod CPV
33690000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:efilipiak@raszeja.poznan.pl
www.raszeja.poznan.pl
www.raszeja.poznan.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w
Poznaniu.
Zmian objętości, innej ilości leków, wielkości opakowania nie dopuszcza się w tych pozycjach poszczególnych
pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę preparatu o innej ilości dawek niż opisał to Zamawiający
dopuszcza się przeliczenia ilości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, chyba że w konkretnej pozycji
Zamawiający zastrzegł, że nie wyraża zgody na zmianę wielkości opakowania.
Dotyczy pakietów od nr 63 do 68 (leki na import docelowy): nazwa handlowa leku oferowanego musi być
zgodna z zamówieniem, którym za każdym razem będzie oryginał wniosku na import docelowy zarejestrowany
odpowiednim numerem przez Ministerstwo Zdrowia i wysłany Wykonawcy przez Aptekę Szpitalną.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.6.2020 r.

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
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2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
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równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.
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II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 15
Część nr: 15
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 17
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
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opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 18
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 19
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 20
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 21
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 22
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
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2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 23
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Pakiet nr 24
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 25
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 26
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 27
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
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równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 28
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 29
Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 30
Część nr: 30

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 31
Część nr: 31

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 32
Część nr: 32

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.



Dz.U./S S198
13/10/2018
447548-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 31 / 66

13/10/2018 S198
https://ted.europa.eu/
TED

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

31 / 66

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 33
Część nr: 33

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 34
Część nr: 34
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 35
Część nr: 35

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 36
Część nr: 36

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
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opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 37
Część nr: 37

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 38
Część nr: 38

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 39
Część nr: 39

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 40
Część nr: 40

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 41
Część nr: 41

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
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2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 42
Część nr: 42

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Pakiet nr 43
Część nr: 43

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 44
Część nr: 44

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 45
Część nr: 45

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:



Dz.U./S S198
13/10/2018
447548-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 42 / 66

13/10/2018 S198
https://ted.europa.eu/
TED

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

42 / 66

Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 46
Część nr: 46

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
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równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 47
Część nr: 47

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 48
Część nr: 48

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 49
Część nr: 49

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 50
Część nr: 50

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 51
Część nr: 51

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 52
Część nr: 52

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 53
Część nr: 53
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 54
Część nr: 54

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 55
Część nr: 55

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
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opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 56
Część nr: 56

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 57
Część nr: 57

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 58
Część nr: 58

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 59
Część nr: 59

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 60
Część nr: 60

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
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2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 61
Część nr: 61

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Pakiet nr 62
Część nr: 62

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 63
Część nr: 63

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 64
Część nr: 64

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 65
Część nr: 65

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
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równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 66
Część nr: 66

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 67
Część nr: 67

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 68
Część nr: 68

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze różne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu
takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą
opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej
samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków
refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.
2. Umowa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, przewidywany termin obowiązywania umowy to: od
dnia 21.12.2020 r. do dnia 20.06.2020 r.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca spełni warunek, kiedy wykaże się posiadaniem aktualnego zezwolenia na wytwarzanie produktu
leczniczego wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub zezwoleniem na prowadzenie
hurtowni farmaceutycznej umożliwiającym sprzedaż produktu leczniczego spoza miejsc wytwarzania, wydanym
przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego – dotyczy produktów leczniczych.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
— zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego
lub zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej umożliwiającym sprzedaż produktu leczniczego
spoza miejsc wytwarzania, wydanym przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, w celu potwierdzenia
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej – dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę w zakresie
pakietu zawierającego produkty lecznicze.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
— aktualnego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości
co najmniej 100 000,00 PLN, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu.
Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
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III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Informacja o warunkach realizacji zamówienia zawarta jest w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do
SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/11/2018
Czas lokalny: 09:45

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte dnia: 22.11.2018 r. o godz. otwarcia ofert 10:00, adres: Szpital Miejski im. Franciszka
Raszei, ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań, POLSKA, Zamówienia Publiczne – III piętro Szpitala, pokój 361.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie. Informacje zawarte w
oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
II. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).
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III. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie. Szczegółowe informacje
dotyczące wadium znajdują się w Rozdziale IX SIWZ.
IV. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
V. Oferty składa się w Kancelarii Szpitalnej, która mieści się w siedzibie Zamawiającego, wejście od ul.
Poznańskiej, piwnica.
VI. Wszelkie przewidywane zmiany treści umowy zostały opisane we wzorze umowy.
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia został szczegółowo opisany w SIWZ.
VIII. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:
1. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnych dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do
używania na terytorium RP, o posiadaniu stosownych aktualnych certyfikatów oraz kart charakterystyk produktu
leczniczego i przedstawieniu ich na każde wezwanie Zamawiającego.
2. „Formularz cenowy” sporządzony przez Wykonawcę - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ - Specyfikacją
Techniczną Zamówienia.
IX. Przesłanki wykluczenia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 5, pkt 6 i pkt 8 ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
KIO- Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
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.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5.
Odwołanie:
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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3) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
4) Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Pozostałe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się Ustawie w Dziale VI, art. 179 i
następne ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2018

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

