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Polska-Rybnik: Produkty farmaceutyczne 
2017/S 123-248834 

Ogłoszenie o zamówieniu 
Dostawy 

Dyrektywa 2014/24/UE 
Sekcja I: Instytucja zamawiaj ąca 
I.1)Nazwa i adresy  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 
272780323 ul. Energetyków 46 Rybnik  44-200  Polska 
Osoba do kontaktów: Izabela Kańkowska (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291288, od poniedziałku do 
piątku w godz. 10:00–14:00  Tel.: +48 324291226/87/88  E-mail: zp@szpital.rybnik.pl 
Faks: +48 324291225  Kod NUTS: PL227 
Adresy internetowe:  Główny adres: www.szpital.rybnik.pl 
I.2)Wspólne zamówienie  
I.3)Komunikacja  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać 
bezpłatnie pod adresem: www.szpital.rybnik.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 zamawiaj ącej  Podmiot prawa publicznego 
I.5)Główny przedmiot działalno ści  Zdrowie 
Sekcja II: Przedmiot  
II.1)Wielko ść lub zakres zamówienia  
II.1.1)Nazwa:  Dostawy produktów farmaceutycznych.  
Numer referencyjny: LAS-275-PN/54-2017  
II.1.2)Główny kod CPV  33600000 
II.1.3)Rodzaj zamówienia  
Dostawy 
II.1.4)Krótki opis:  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych. 
Zamówienie podzielone jest na 75 pakietów. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę w zakresie jednego lub 
dowolnej liczby wybranych pakietów. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił szczegółowo 
asortyment zgodnie z potrzebami szpitala. Dopuszcza jednak także produkt równoważny, przez który rozumie 
preparat o tym samym zastosowaniu oraz składzie chemicznym, postaci i drodze podania, jak opisany w 
załączniku nr 1.1 („Formularz cenowy”). W zakresie pakietu nr 63 wymagane jest użyczenie przez wykonawcę 
na okres realizacji umowy sprzętu do podawania leku – parownika (dopasowanego do bieżącego stanu – 
liczby i rodzajów – aparatów do znieczuleń). 
Wykonawca – zgodnie z postanowieniami umowy – musi być gotowy do użyczenia parownika w terminie 7 dni 
od daty zawarcia umowy przetargowej. Podane w formularzach cenowych ilości dotyczą okresu do 31.12.2018 
r. ilości te mają charakter orientacyjny. 
II.1.5)Szacunkowa całkowita warto ść 
II.1.6)Informacje o cz ęściach  To zamówienie podzielone jest na części: tak 
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Produkty lecznicze różne  Część nr: 1 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  33600000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  
Produkty lecznicze różne. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej  Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 4000,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Produkty lecznicze  Część nr: 2 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  33600000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, 
Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Produkty lecznicze. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 900,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Produkty lecznicze,w tym działające na układ sercowo-naczyniowy Część nr: 3 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  33600000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Produkty lecznicze,w tym działające na układ sercowo-naczyniowy. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 600,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Produkty lecznicze Część nr: 4 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  33600000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Produkty lecznicze. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 450,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  
Produkty lecznicze, w tym środki przeciwbólowe i przeciwzapalne  Część nr: 5 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  33600000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Produkty lecznicze, w tym środki przeciwbólowe i przeciwzapalane. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej  Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 9000,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Produkty lecznicze gł. Anestezjologiczne     Część nr: 6 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  
33600000 
33692100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Produkty lecznicze gł. anestezjologiczne. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej  Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w  
niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 5000,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  
Produkty lecznicze w iniekcji 
Część nr: 7 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  
33600000 
33692100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 



II.2.4)Opis zamówienia:  Produkty lecznicze w iniekcji. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej   Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 3000,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Produkty lecznicze    Część nr: 8 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  33600000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  
Produkty lecznicze. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej   Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 2400,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Produkty lecznicze, w tym leki stosowane w chorobach serca    Część nr: 9 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  33600000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Produkty lecznicze, w tym leki stosowane w chorobach serca. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej   Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 1700,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Produkty lecznicze,w tym aerozole wziewne   Część nr: 10 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  33600000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  



SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  
Produkty lecznicze,w tym aerozole wziewne. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej  Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 550,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Produkty lecznicze  Część nr: 11 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  33600000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Produkty lecznicze. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej   Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 700,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  
Produkty lecznicze doustneCzęść nr: 12 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  33600000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Produkty lecznicze doustne. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej   Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 80,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  
Produkty lecznicze, w tym preparaty do inhalacji 



Część nr: 13 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  v33600000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Produkty lecznicze, w tym preparaty do inhalacji. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 600,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Preparaty do stosowania na skórę i błony śluzowe   Część nr: 14 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  33600000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Preparaty do stosowania na skórę i błony śluzowe. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej    Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 1200,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Leki w postaci iniekcji     Część nr: 15 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  33600000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 
46, 44-200 Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:   Leki w postaci iniekcji. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej    Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 280,00 zł. 
 
 



II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Środki odurzające i psychotropowe  Część nr: 16 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  33600000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Środki odurzające i psychotropowe. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 1200,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Ketamine      Część nr: 17 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  
33600000 
33661100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Ketamine. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej   Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 180,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Oxycodone  Część nr: 18 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  
33600000 
33661200 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Oxycodone. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej  Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 450,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Produkty lecznicze, w tym głównie preparaty dermatologiczne 
Część nr: 19 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  33600000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Produkty lecznicze, w tym głównie preparaty dermatologiczne. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej 
Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 780,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Hydrocortisone butyrate do stosowania na skórę  Część nr: 20 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  
33600000 
33631000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Hydrocortisone butyrate do stosowania na skórę. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 140,00 zł. 
 
II.2.1)Nazwa: Hydrocortisone   Część nr: 21 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33600000 
33642200 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia: Hydrocortisone. 
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 
Koniec: 31/12/2018 
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 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 900,00 zł. 
 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Dexamethasone sodium phospate Część nr: 22 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33600000 
33642200 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia: Dexamethasone sodium phospate. 
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 
Koniec: 31/12/2018 
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 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 320,00 zł. 
 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Alteplase Część nr: 23 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33600000 
33621100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia: Alteplase. 
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 
Koniec: 31/12/2018 
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 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 5800,00 zł. 
 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Amantadine, Ornithine   Część nr: 24 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 33600000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 



Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia: Amantadine, Ornithine. 
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 
Koniec: 31/12/2018 
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 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 1600,00 zł. 
 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: BCG vaccine   Część nr: 25 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33600000 
33651630 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL227 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia: BCG vaccine. 
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 
Koniec: 31/12/2018 
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 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 200,00 zł. 
 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Budesonide  Część nr: 26 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33600000 
33670000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia: Budesonide. 
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 
Koniec: 31/12/2018 
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 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na  
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 450,00 zł. 
 



II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Bupivacaine do znieczuleń podpajęczynówkowych  Część nr: 27 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33600000 
33661100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia: Bupivacaine do znieczuleń podpajęczynówkowych. 
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 
Koniec: 31/12/2018 
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 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 450,00 zł. 
 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Dexmedetomidyna Część nr: 28 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 33600000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia: Dexmedetomidyna. 
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 
Koniec: 31/12/2018 
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 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 3800,00 zł. 
 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Etamsylat  Część nr: 29 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33600000 
33621200 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia: Etamsylat. 
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 
Koniec: 31/12/2018 
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 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 320,00 zł. 
 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Ferric oxide saccharated complex Część nr: 30 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33600000 
33621300 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia: Ferric oxide saccharated complex. 
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 
Koniec: 31/12/2018 
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 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 1000,00 zł. 
 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Fluconazole  Część nr: 31 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33600000 
33651200 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia: Fluconazole. 
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 
Koniec: 31/12/2018 
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 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 100,00 zł. 
 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Furosemide  Część nr: 32 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33600000 
33622300 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia: Furosemide. 
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 
Koniec: 31/12/2018 
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 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 1300,00 zł. 
 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Ibandronic acid  Część nr: 33 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 33600000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia: Ibandronic acid. 
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 
Koniec: 31/12/2018 
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 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 10,00 zł. 
 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Immunoglobulina ludzka  Część nr: 34 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33600000 
33651520 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia: Immunoglobulina ludzka. 
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 
Koniec: 31/12/2018 
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 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 1200,00 zł. 
 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Immunoglobulina ludzka  Część nr: 35 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33600000 
33651520 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 



Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia: Immunoglobulina ludzka. 
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 
Koniec: 31/12/2018 
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 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 1400,00 zł. 
 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Preparaty do infuzji  Część nr: 36 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 33600000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia: Preparaty do infuzji. 
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 
Koniec: 31/12/2018 
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 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 1600,00 zł. 
 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Lactulosum syrop  Część nr: 37 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33600000 
33613000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL227 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 
46, 44-200 Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia: Lactulosum syrop. 
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 
Koniec: 31/12/2018 
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 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 180,00 zł. 
 
II.2)Opis 



II.2.1)Nazwa: Nalbuphine hydrochloride    Część nr: 38 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33600000 
33661200 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Nalbuphine hydrochloride. 
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 
Koniec: 31/12/2018 
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 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 380,00 zł. 
 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Oxytocin  Część nr: 39 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33600000 
33692100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia: Oxytocin. 
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 
Koniec: 31/12/2018 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: 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 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 220,00 zł. 
 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa:  Phytomenadione Część nr: 40 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33600000 
33621200 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia: Phytomenadione. 
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 
Koniec: 31/12/2018 
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 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 180,00 zł. 
 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Produkty lecznicze, w tym glikokortykosteroidy  Część nr: 41 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 33600000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia: Produkty lecznicze, w tym glikokortykosteroidy. 
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 
Koniec: 31/12/2018 
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 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 540,00 zł. 
 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Methylprednisolone  Część nr: 42 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33600000 
33642200 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia: Methylprednisolone. 
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 
Koniec: 31/12/2018 
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 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 180,00 zł. 
 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Omeprazol  Część nr: 43 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33600000 
33612000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia: Omeprazol. 



II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżejCena 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Koniec: 31/12/2018 
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 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 420,00 zł. 
 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Pantoprazole   Część nr: 44 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33600000 
33612000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia: Pantoprazole. 
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 
Koniec: 31/12/2018 
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 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 100,00 zł. 
 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Pantoprazole   Część nr: 45 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33600000 
33612000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia: Pantoprazole. 
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 
Koniec: 31/12/2018 
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 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 1100,00 zł. 
 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Pamidronate sodium  Część nr: 46 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 33600000 



II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia: Pamidronate sodium. 
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 
Koniec: 31/12/2018 
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 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 200,00 zł. 
 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Produkty lecznicze, w tym głównie roztwory gotowe do użytku   Część nr: 47 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 33600000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia: Produkty lecznicze, w tym głównie roztwory gotowe do użytku. 
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 
Koniec: 31/12/2018 
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 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 1500,00 zł. 
 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Potassium chloride    Część nr: 48 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33600000 
33692100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia: Potassium chloride. 
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 
Koniec: 31/12/2018 
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 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 780,00 zł. 
 



II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Propofol   Część nr: 49 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33600000 
33661100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Propofol. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Koniec: 31/12/2018 
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 elektroniczny ch 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego 
ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 840,00 zł. 
 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Rocuronium Część nr: 50 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33600000 
33661100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia: Rocuronium. 
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 
Koniec: 31/12/2018 
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 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 450,00 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Suxamethonium  Część nr: 51 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33600000 
33632000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:Suxamethonium. 
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 
Koniec: 31/12/2018 
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 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 520,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Preparaty Saccharomyces boulardii   Część nr: 52 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  
33600000 
33693000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Preparaty Saccharomyces boulardii. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej  Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 600,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Preparat zawierający szczepy probiotyków  Część nr: 53 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  
33600000 
33693000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Preparat zawierający szczepy probiotyków. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej  Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 180,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Rivaroxaban   Część nr: 54 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  
33600000 
33621100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 



Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Rivaroxaban. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej  Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 100,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Gąbka kolagenowa zawierająca siarczan gentamycyny Część nr: 55 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  
33600000 
33693000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Gąbka kolagenowa zawierająca siarczan gentamycyny. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej  Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 360,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Tetanus immunoglobulin Część nr: 56 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  
33600000 
33651520 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  
Tetanus immunoglobulin. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 510,00 zł. 



 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Żel do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, zabiegów endoskopowych, 
intubacji 
Część nr: 57 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  
33600000 
33693000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Żel do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, zabiegów 
endoskopowych, intubacji. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej  Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 1100,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:   Heparyna Część nr: 58 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  
33600000 
33693000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Heparyna. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej  Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 80,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Antybakteryjny płyn do zabezpieczania cewników   Część nr: 59 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  
33600000 
33693000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Antybakteryjny płyn do zabezpieczania cewników. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej   Cena 



II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w  
niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 140,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Antybakteryjny płyn do zabezpieczania cewników z roztworem taurolidyny Część nr: 60 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  
33600000 
33693000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Antybakteryjny płyn do zabezpieczania cewników z roztworem taurolidyny. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej  Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 100,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Opatrunek chirurgiczny  Część nr: 61 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  
33600000 
33693000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Opatrunek chirurgiczny. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej  Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 1000,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Barwnik do witrektomii    Część nr: 62 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  



33600000 
33693000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Barwnik do witrektomii. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej  Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 50,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:   Desfluranum   Część nr: 63 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  
33600000 
33661100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Desfluranum. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 1100,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Leki przeciwbakteryjne  Część nr: 64 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  
33600000 
33651100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Leki przeciwbakteryjne. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej  Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 1200,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  
Dalbavacin 
Część nr: 65 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  
33600000 
33651100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Dalbavacin. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej  Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 850,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Colistin  Część nr: 66 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  
33600000 
33651100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Colistin. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej  Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 2800,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Imipenem, Cilastatin  Część nr: 67 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  
33600000 
33651100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 



Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Imipenem, Cilastatin. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej  Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 2700,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Levofloxacin  Część nr: 68 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  
33600000 
33651100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Levofloxacin. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej  Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 1400,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Linezolid  Część nr: 69 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  
33600000 
33651100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Linezolid. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na zasadach określonych w 
niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 300,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Piperacillin, Tazobactam   Część nr: 70 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  
33600000 
33651100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Piperacillin, Tazobactam. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej  Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 780,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Anidulafungin  Część nr: 71 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  
33600000 
33651200 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Anidulafungin. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej  Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 700,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Szczepionka  Część nr: 72 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  
33600000 
33621100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Szczepionka. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej  Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  



Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 70,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  
Vitaminum B 6   Część nr: 73 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  
33600000 
33692100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Vitaminum B 6. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia   Kryteria określone poniżej Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 25,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Vitaminum C  Część nr: 74 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  
33600000 
33692100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Vitaminum C. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej  Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018 
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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 100,00 zł. 
 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  Glyceryl trinitrate  Część nr: 75 



II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  
33600000 
33692100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 
Rybnik,Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  Glyceryl trinitrate. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  Kryteria określone poniżej Cena 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Koniec: 31/12/2018  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  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na 
zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 300,00 zł. 
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekono micznym, finansowym i technicznym  
III.1)Warunki udziału  
III.1.1)Zdolno ść do prowadzenia działalno ści zawodowej, w tym wymogi zwi ązane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego  Wykaz i krótki opis warunków:  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania, przy czym w niniejszym postępowaniu oprócz obligatoryjnych 
podstaw wykluczenia – tj. w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Ustawy, zamawiający przewiduje także 
wykluczenie wykonawców w oparciu o podstawy wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1 – 4, 
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, przy czym w niniejszym postępowaniu zamawiający określa 
następujące warunki w zakresie: 
2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów: w tym zakresie zamawiający wymaga, by wykonawca posiadał zezwolenie wymagane 
ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne – jeśli dotyczy (nie dotyczy asortymentu 
zarejestrowanego jako wyrób medyczny), 
2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA, 
2.3. zdolności technicznej lub zawodowej – NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA. 
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
3.1. żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, 
3.2. w zakresie warunków, o których mowa w punkcie 2 powyżej: za wystarczające – w przypadku przedmiotu 
obejmującego różne rodzaje działalności lub czynności – zostanie uznane, gdy uprawnienie do wykonywania 
działalności lub czynności danego rodzaju będzie posiadał co najmniej jeden z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, który będzie realizował ten zakres zamówienia, z którym wiąże się 
obowiązek posiadania określonych uprawnień. W takim wypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia są zobowiązani wskazać w ofercie zakres zamówienia realizowany przez 
poszczególnych wykonawców (przynajmniej w części, dla której wykonania wymagane są uprawnienia). 
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa  Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  
Nie dotyczy niniejszego postępowania – zamawiający nie stawia warunku. 
III.1.3)Zdolno ść techniczna i kwalifikacje zawodowe  Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  
Nie dotyczy niniejszego postępowania – zamawiający nie stawia warunku. 
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrze żonych  
III.2)Warunki dotycz ące zamówienia  
III.2.2)Warunki realizacji umowy:  Wzór umowy stanowi odpowiednio załącznik nr 2 i 2 do pakietu 63 do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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 rozwi ązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu  
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej  
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie ń rządowych (GPA)  Zamówienie jest objęte 
Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak 
IV.2)Informacje administracyjne  



IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycz ąca przedmiotowego post ępowania  
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  
Data: 07/08/2017  Czas lokalny: 11:00 
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaprosze ń do składania ofert lub do udziału wybranym kandyda tom  
IV.2.4)Języki, w których mo żna sporz ądzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:  Polski 
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent b ędzie zwi ązany ofert ą 
Oferta musi zachować ważność do: 05/10/2017 
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert  Data: 07/08/2017  Czas lokalny: 11:30 
Miejsce:  SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46, Dział Zamówień Publicznych, 
pawilon nr 2(Przychodnia Wielospecjalistyczna) I piętro, pokój nr 126. 
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:  Otwarcie ofert jest jawne. 
Sekcja VI: Informacje uzupełniaj ące 
VI.1)Informacje o powtarzaj ącym si ę charakterze zamówienia  
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak 
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:  Po zakończeniu umowy tj. jeżeli wyczerpie się ilość, 
wartość lub umowa zakończy się zgodnie z określonym w niej terminem. 
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych  
VI.3)Informacje dodatkowe:  Szczegółowe informacje -w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(www.szpital.rybnik.pl). 
1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 
1.1. do oferty – należy dołączyć następujące oświadczenie: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej: 
JEDZ/ESPD) – wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego w niniejszej specyfikacji. W 
szczególności JEDZ należy wypełnić w ten sposób, by potwierdzał on brak podstaw wykluczenia wskazanych 
w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz ust. 5 pkt 1-4, przy czym oświadczenie złożone w sekcji III.D jest rozumiane 
jako dotyczące wszystkich spośród ww. podstaw wykluczenia, które nie zostały wymienione szczegółowo w 
sekcjach wcześniejszych dokumentu, a stosują się do niniejszego postępowania zgodnie ze specyfikacją. 
1.2. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m. in. firm 
oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie – należy przekazać zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (wzór oświadczenia zostanie zamieszczony razem z ww. 
informacją na stronie zamawiającego); wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 
1.3. przed udzieleniem zamówienia zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 
1.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
1.3.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, 
1.3.3. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających 
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności, 
1.3.4. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne. 
2. Dla potwierdzenia spełn. war. udziału w postępow. należy: 
2.1. do oferty – należy dołączyć następujące oświadczenie: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej: 
JEDZ/ESPD) – 
2.2. na wezwanie (dot wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) – przedłożyć: zezwolenie 
wymagane ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. 
...4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
zamawiającego: 
— do oferty dołączyć –załącznik nr 1.2 – dla wszystkich pakietów, następujące oświadcz. i dokumenty: 
1.2 Oświadcz. (wzór zał. nr 1.2), że wykonawca jest w posiadaniu dopuszczeń do obrotu – zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa – dla zaoferowanego asortymentu (oświadczenie obejmuje także 
dopuszczenia do obrotu i używania dla użyczanego parownika) oraz jest gotów do udostępnienia tych 
dopuszczeń na żądanie zamawiającego (także przed rozstrzygnięciem przetargu – w ramach udzielanych na 
wezwanie zamawiającego wyjaśnień) 
— na wezwanie (dot wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) dla pakietu nr 63 złożyć 
dokumenty dla oferow. w użyczenie urządzenia (parownika): 



1.3. Deklaracja zgodności z dyrektywą medyczną 
1.4 Certyfikat zgodności z dyrektywą medyczną 
Do oferty: 
1. Zał. 1 Form oferty 
Zał.1.1. Formularz cenowy, 
Zał. 1.1 A 
Zał. 1.2 
2 JEDZ 
3 Pełnomocnictwo (jeśli wymagane). 
VI.4)Procedury odwoławcze  
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
ul. Postępu 17 A 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 odwoła ń Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:  
1. Każdemu 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 przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy jak dla postępowań powyżej 
kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy. 
VI.4.4)Źródło, gdzie mo żna uzyska ć informacje na temat składania odwoła ń 
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17 A  Warszawa 
02-676  Polska  Tel.: +48 224587801    E-mail: odwolania@uzp.gov.pl   
Faks: +48 224587800 Adres internetowy:www.uzp.gov.pl 
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:  26/06/2017 
 


