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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Powiatowe Centrum Zdrowia w
Kamiennej Górze sp z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Bohaterów Getta 10
Miejscowość: Kamienna Góra

Kod pocztowy: 58-400

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +49 757449033

Osoba do kontaktów: _____
E-mail: pcz@pcz.org.pl

Faks: +49 757443103

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.pcz.org.pl/
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
„Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o."
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z
o. o. Leki objęte zamówieniem podzielone są na cztery (4) grupy stanowiące odrębne części zamówienia:
Część 1. Leki różne
Część 2. Leki narkotykowe i psychotropowe
Część 3. Płyny infuzyjne
Część 4. Antybiotyki
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.
2. Szczegółowy opis zamawianych leków i ich ilości określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w Załącznikach nr 1a, b, c, d do Formularza oferty (Formularze asortymentowo-cenowe). Podane w
Załącznikach ilości leków są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi na postawie zużycia leków w latach
poprzednich, co oznacza, że ostateczna ilość zamawiana na podstawie umowy w okresie jej obowiązywania
może ulec zmianie i będzie wynikać z bieżących potrzeb szpitala.
3. Leki muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 roku Prawo
farmaceutyczne i znajdować się w „Urzędowym wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Słownik główny
33600000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
PN 7/2018
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_ewincza
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-123407 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2018/S 157-360836 z dnia: 17/08/2018 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
14/08/2018 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
1. Przedmiotem zamówienia jest
1. Przedmiotem zamówienia jest
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
dostawa leków dla Powiatowego
dostawa leków dla Powiatowego
Centrum Zdrowia w Kamiennej
Centrum Zdrowia w Kamiennej
zakupu
Górze Sp. z o. o. Leki objęte
Górze Sp. z o. o. Leki objęte
zamówieniem podzielone są na
zamówieniem podzielone są
cztery (4) grupy stanowiące odrębne na dwadzieścia jeden (21) grup
części zamówienia:
stanowiących odrębne części
Część 1. Leki różne
zamówienia:
Część 2. Leki narkotykowe i
Część 1. Leki różne - 1
psychotropowe
Część 2. Leki narkotyczne i
Część 3. Płyny infuzyjne
psychotropowe
Część 4. Antybiotyki
Część 3. Płyny infuzyjne
Wykonawca może złożyć ofertę na Część 4. Antybiotyki - 1
dowolną ilość części zamówienia.
Część 5. Płyny do hemofiltracji
2. Szczegółowy opis zamawianych Część 6. Leki w opakowaniach
leków i ich ilości określono w
szpitalnych
Załącznikach nr 1a, b, c, d do
Część 7. Heparyny
Formularza oferty (Formularze
drobnocząsteczkowe - 1
asortymentowo-cenowe). Podane
Część 8. Leki różne - 2
w Załącznikach ilości leków są
Część 9. Leki różne - 3
ilościami szacunkowymi, wyliczonymi Część 10. Leki różne - 4
na postawie zużycia leków w
Część 11. Heparyny
latach poprzednich, co oznacza,
drobnocząsteczkowe - 2
że ostateczna ilość zamawiana
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na podstawie umowy w okresie jej
obowiązywania może ulec zmianie i
będzie wynikać z bieżących potrzeb
szpitala.
3. Leki muszą posiadać pozwolenie
na dopuszczenie do obrotu zgodnie
z ustawą z dnia 06.09.2001
roku Prawo farmaceutyczne i
znajdować się w „Urzędowym
wykazie produktów leczniczych
dopuszczonych do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej”.

Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
Zamówienie obejmuje dostawy
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: leków w podziale na cztery (4)
grupy stanowiące odrębne części
zamówienia:
Część 1. Leki różne
Część 2. Leki narkotykowe i
psychotropowe
Część 3. Płyny infuzyjne
Część 4. Antybiotyki

Część 12. Leki różne - 5
Część 13. Antybiotyki - 2
Część 14. Heparyny
drobnocząsteczkowe - 3
Część 15. Inne
Część 16. Insuliny
Część 17. Leki specjalistyczne - 1
Część 18. Leki specjalistyczne - 2
Część 19. Leki specjalistyczne - 3
Część 20. Heparyny
drobnocząsteczkowe - 4
Część 21. Leki specjalistyczne - 4
Wykonawca może złożyć ofertę na
dowolną ilość części zamówienia.
2. Szczegółowy opis zamawianych
leków i ich ilości określono w
Załącznikach nr 1a - 1u do
Formularza oferty (Formularze
asortymentowo-cenowe). Podane
w Załącznikach ilości leków są
ilościami szacunkowymi, wyliczonymi
na postawie zużycia leków w
latach poprzednich, co oznacza,
że ostateczna ilość zamawiana
na podstawie umowy w okresie jej
obowiązywania może ulec zmianie i
będzie wynikać z bieżących potrzeb
szpitala.
3. Leki muszą posiadać pozwolenie
na dopuszczenie do obrotu zgodnie
z ustawą z dnia 06.09.2001
roku Prawo farmaceutyczne i
znajdować się w „Urzędowym
wykazie produktów leczniczych
dopuszczonych do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej”.

Powinno być:
Zamówienie obejmuje dostawy leków
w podziale na dwadzieścia jeden
(21) grup stanowiących odrębne
części zamówienia:
Część 1. Leki różne - 1
Część 2. Leki narkotyczne i
psychotropowe
Część 3. Płyny infuzyjne
Część 4. Antybiotyki - 1
Część 5. Płyny do hemofiltracji
Część 6. Leki w opakowaniach
szpitalnych
Część 7. Heparyny
drobnocząsteczkowe - 1
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Część 8. Leki różne - 2
Część 9. Leki różne - 3
Część 10. Leki różne - 4
Część 11. Heparyny
drobnocząsteczkowe - 2
Część 12. Leki różne - 5
Część 13. Antybiotyki - 2
Część 14. Heparyny
drobnocząsteczkowe - 3
Część 15. Inne
Część 16. Insuliny
Część 17. Leki specjalistyczne - 1
Część 18. Leki specjalistyczne - 2
Część 19. Leki specjalistyczne - 3
Część 20. Heparyny
drobnocząsteczkowe - 4
Część 21. Leki specjalistyczne - 4

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściowych
zamówieniach

Zamiast:

Powinno być:

Część nr: 1
Nazwa: Leki różne
1) Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia Części
1 jest dostawa leków różnych dla
Powiatowego Centrum Zdrowia w
Kamiennej Górze Sp. z o.o. Leki
objęte zamówieniem podzielone
są na cztery (4) grupy stanowiące
odrębne części zamówienia.

Część nr: 1
Nazwa: Leki różne - 1
1) Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia Części
1 jest dostawa leków różnych dla
Powiatowego Centrum Zdrowia w
Kamiennej Górze Sp. z o.o.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściowych
zamówieniach

Zamiast:

Powinno być:

Część nr: 2
Nazwa: Leki narkotykowe i
psychotropowe
1) Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia Części
2 jest dostawa leków narkotykowych
i psychotropowych dla Powiatowego
Centrum Zdrowia w Kamiennej
Górze Sp. z o.o. Leki objęte
zamówieniem podzielone są na
cztery (4) grupy stanowiące odrębne
części zamówienia.

Część nr: 2
Nazwa: Leki narkotykowe i
psychotropowe
1) Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia Części
2 jest dostawa leków narkotykowych
i psychotropowych dla Powiatowego
Centrum Zdrowia w Kamiennej
Górze Sp. z o.o.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściowych
zamówieniach

Zamiast:

Powinno być:

Część nr: 3
Nazwa: Płyny infuzyjne
1) Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia Części
3 jest dostawa płynów infuzyjnych
dla Powiatowego Centrum Zdrowia
w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Leki
objęte zamówieniem podzielone

Część nr: 3
Nazwa: Płyny infuzyjne
1) Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia Części
3 jest dostawa płynów infuzyjnych
dla Powiatowego Centrum Zdrowia w
Kamiennej Górze Sp. z o.o.
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściowych
zamówieniach

są na cztery (4) grupy stanowiące
odrębne części zamówienia.
Zamiast:
Część nr: 4
Nazwa: Antybiotyki
1) Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia Części
4 jest dostawa antybiotyków dla
Powiatowego Centrum Zdrowia w
Kamiennej Górze Sp. z o.o. Leki
objęte zamówieniem podzielone
są na cztery (4) grupy stanowiące
odrębne części zamówienia.

Powinno być:
Część nr: 4
Nazwa: Antybiotyki - 1
1) Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia Części
4 jest dostawa antybiotyków dla
Powiatowego Centrum Zdrowia w
Kamiennej Górze Sp. z o.o.

Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
Każdy Wykonawca zobowiązany
Każdy Wykonawca zobowiązany
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje jest zabezpieczyć swoją ofertę
jest zabezpieczyć swoją ofertę
wadium. Wysokość wadium dla
wadium. Wysokość wadium dla
poszczególnych części zamówienia poszczególnych części zamówienia
została określona poniżej. W
została określona poniżej. W
przypadku składania przez
przypadku składania przez
Wykonawcę ofert częściowych,
Wykonawcę ofert częściowych,
wysokość wniesionego wadium musi wysokość wniesionego wadium musi
odpowiadać kwocie (sumie kwot)
odpowiadać kwocie (sumie kwot)
określonej(-ych) dla poszczególnych określonej(-ych) dla poszczególnych
części.
części.
Nr części Wysokość wadium
Nr części Wysokość wadium
Część 1 20.000,00 zł
Część 1 15.000,00 zł
Część 2 2.000,00 zł
Część 2 2.000,00 zł
Część 3 3.000,00 zł
Część 3 3.000,00 zł
Część 4 6.000,00 zł
Część 4 3.600,00 zł
Część 5 800,00 zł
Część 6 70,00 zł
Część 7 600,00 zł
Część 8 10,00 zł
Część 9 20,00 zł
Część 10 200,00 zł
Część 11 850,00 zł
Część 12 250,00 zł
Część 13 2.200,00 zł
Część 14 250,00 zł
Część 15 70,00 zł
Część 16 1.800,00 zł
Część 17 65,00 zł
Część 18 10,00 zł
Część 19 55,00 zł
Część 20 170,00 zł
Część 21 20,00 zł

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
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Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
24/09/2018 Godzina: 10:00
IV.3.4) Termin składania ofert lub
(dd/mm/rrrr)
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Powinno być:
28/09/2018 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Powinno być:
28/09/2018 Godzina: 10:15
(dd/mm/rrrr)

Zamiast:
24/09/2018 Godzina: 10:15
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
Informacje o częściowych zamówieniach
Część nr: 5
Nazwa: Płyny do hemofiltracji
1) Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia Części 5 jest dostawa
płynów do hemofiltracji dla Powiatowego Centrum
Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis zamawianych leków i ich ilości
określono w Załączniku nr 1e do Formularza oferty
(Formularz asortymentowo-cenowy). Podane w
Załączniku ilości leków są ilościami szacunkowymi,
wyliczonymi na postawie zużycia leków w latach
poprzednich, co oznacza, że ostateczna ilość
zamawiana na podstawie umowy w okresie jej
obowiązywania może ulec zmianie i będzie wynikać z
bieżących potrzeb szpitala.
3. Leki muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 roku
Prawo farmaceutyczne i znajdować się w „Urzędowym
wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Informacje o częściowych zamówieniach

Tekst do dodania:
Część nr: 6
Nazwa: Leki w opakowaniach szpitalnych
1) Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia Części 6 jest dostawa
leków w opakowaniach szpitalnych dla Powiatowego
Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis zamawianych leków i ich ilości
określono w Załączniku nr 1f do Formularza oferty
(Formularz asortymentowo-cenowy). Podane w
Załączniku ilości leków są ilościami szacunkowymi,
wyliczonymi na postawie zużycia leków w latach
poprzednich, co oznacza, że ostateczna ilość
zamawiana na podstawie umowy w okresie jej
obowiązywania może ulec zmianie i będzie wynikać z
bieżących potrzeb szpitala.
3. Leki muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 roku
Prawo farmaceutyczne i znajdować się w „Urzędowym
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Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Informacje o częściowych zamówieniach

wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.
Tekst do dodania:
Część nr: 7
Nazwa: Heparyny drobnocząsteczkowe - 1
1) Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia Części 7 jest dostawa
heparyn drobnocząsteczkowych dla Powiatowego
Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis zamawianych leków i ich ilości
określono w Załączniku nr 1g do Formularza oferty
(Formularz asortymentowo-cenowy). Podane w
Załączniku ilości leków są ilościami szacunkowymi,
wyliczonymi na postawie zużycia leków w latach
poprzednich, co oznacza, że ostateczna ilość
zamawiana na podstawie umowy w okresie jej
obowiązywania może ulec zmianie i będzie wynikać z
bieżących potrzeb szpitala.
3. Leki muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 roku
Prawo farmaceutyczne i znajdować się w „Urzędowym
wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Informacja o częściowych zamówieniach

Tekst do dodania:

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Informacja o częściowych zamówieniach

Tekst do dodania:

Część nr: 8
Nazwa: Leki różne - 2
1) Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia Części 8 jest dostawa
leków różnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w
Kamiennej Górze Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis zamawianych leków i ich ilości
określono w Załączniku nr 1h do Formularza oferty
(Formularz asortymentowo-cenowy). Podane w
Załączniku ilości leków są ilościami szacunkowymi,
wyliczonymi na postawie zużycia leków w latach
poprzednich, co oznacza, że ostateczna ilość
zamawiana na podstawie umowy w okresie jej
obowiązywania może ulec zmianie i będzie wynikać z
bieżących potrzeb szpitala.
3. Leki muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 roku
Prawo farmaceutyczne i znajdować się w „Urzędowym
wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Część nr: 9
Nazwa: Leki różne - 3
1) Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia Części 9 jest dostawa
leków różnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w
Kamiennej Górze Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis zamawianych leków i ich ilości
określono w Załączniku nr 1i do Formularza oferty
(Formularz asortymentowo-cenowy). Podane w
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Załączniku ilości leków są ilościami szacunkowymi,
wyliczonymi na postawie zużycia leków w latach
poprzednich, co oznacza, że ostateczna ilość
zamawiana na podstawie umowy w okresie jej
obowiązywania może ulec zmianie i będzie wynikać z
bieżących potrzeb szpitala.
3. Leki muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 roku
Prawo farmaceutyczne i znajdować się w „Urzędowym
wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Informacja o częściowych zamówieniach

Tekst do dodania:

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Informacja o częściowych zamówieniach

Tekst do dodania:

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Tekst do dodania:

Część nr: 10
Nazwa: Leki różne - 4
1) Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia Części 10 jest dostawa
leków różnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w
Kamiennej Górze Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis zamawianych leków i ich ilości
określono w Załączniku nr 1j do Formularza oferty
(Formularz asortymentowo-cenowy). Podane w
Załączniku ilości leków są ilościami szacunkowymi,
wyliczonymi na postawie zużycia leków w latach
poprzednich, co oznacza, że ostateczna ilość
zamawiana na podstawie umowy w okresie jej
obowiązywania może ulec zmianie i będzie wynikać z
bieżących potrzeb szpitala.
3. Leki muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 roku
Prawo farmaceutyczne i znajdować się w „Urzędowym
wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Część nr: 11
Nazwa: Heparyny drobnocząsteczkowe - 2
1) Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia Części 11 jest dostawa
heparyn drobnocząsteczkowych dla Powiatowego
Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis zamawianych leków i ich ilości
określono w Załączniku nr 1k do Formularza oferty
(Formularz asortymentowo-cenowy). Podane w
Załączniku ilości leków są ilościami szacunkowymi,
wyliczonymi na postawie zużycia leków w latach
poprzednich, co oznacza, że ostateczna ilość
zamawiana na podstawie umowy w okresie jej
obowiązywania może ulec zmianie i będzie wynikać z
bieżących potrzeb szpitala.
3. Leki muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 roku
Prawo farmaceutyczne i znajdować się w „Urzędowym
wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Część nr: 12
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Informacja o częściowych zamówieniach

Nazwa: Leki różne - 5
1) Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia Części 12 jest dostawa
leków różnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w
Kamiennej Górze Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis zamawianych leków i ich ilości
określono w Załączniku nr 1l do Formularza oferty
(Formularz asortymentowo-cenowy). Podane w
Załączniku ilości leków są ilościami szacunkowymi,
wyliczonymi na postawie zużycia leków w latach
poprzednich, co oznacza, że ostateczna ilość
zamawiana na podstawie umowy w okresie jej
obowiązywania może ulec zmianie i będzie wynikać z
bieżących potrzeb szpitala.
3. Leki muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 roku
Prawo farmaceutyczne i znajdować się w „Urzędowym
wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Informacja o częściowych zamówieniach

Tekst do dodania:

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Informacja o częściowych zamówieniach

Tekst do dodania:

Część nr: 13
Nazwa: Antybiotyki - 2
1) Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia Części 13 jest dostawa
antybiotyków dla Powiatowego Centrum Zdrowia w
Kamiennej Górze Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis zamawianych leków i ich ilości
określono w Załączniku nr 1m do Formularza oferty
(Formularz asortymentowo-cenowy). Podane w
Załączniku ilości leków są ilościami szacunkowymi,
wyliczonymi na postawie zużycia leków w latach
poprzednich, co oznacza, że ostateczna ilość
zamawiana na podstawie umowy w okresie jej
obowiązywania może ulec zmianie i będzie wynikać z
bieżących potrzeb szpitala.
3. Leki muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 roku
Prawo farmaceutyczne i znajdować się w „Urzędowym
wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Część nr: 14
Nazwa: Heparyny drobnocząsteczkowe - 3
1) Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia Części 14 jest dostawa
heparyn drobnocząsteczkowych dla Powiatowego
Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis zamawianych leków i ich ilości
określono w Załączniku nr 1n do Formularza oferty
(Formularz asortymentowo-cenowy). Podane w
Załączniku ilości leków są ilościami szacunkowymi,
wyliczonymi na postawie zużycia leków w latach
poprzednich, co oznacza, że ostateczna ilość
zamawiana na podstawie umowy w okresie jej
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obowiązywania może ulec zmianie i będzie wynikać z
bieżących potrzeb szpitala.
3. Leki muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 roku
Prawo farmaceutyczne i znajdować się w „Urzędowym
wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Informacja o częściowych zamówieniach

Tekst do dodania:

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Informacja o częściowych zamówieniach

Tekst do dodania:

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Informacja o częściowych zamówieniach

Tekst do dodania:

Część nr: 15
Nazwa: Inne
1) Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia Części 15 jest dostawa
produktów innych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w
Kamiennej Górze Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis zamawianych produktów i ich
ilości określono w Załączniku nr 1o do Formularza
oferty (Formularz asortymentowo-cenowy). Podane
w Załączniku ilości są ilościami szacunkowymi,
wyliczonymi na postawie zużycia leków w latach
poprzednich, co oznacza, że ostateczna ilość
zamawiana na podstawie umowy w okresie jej
obowiązywania może ulec zmianie i będzie wynikać z
bieżących potrzeb szpitala.
3. Leki muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 roku
Prawo farmaceutyczne i znajdować się w „Urzędowym
wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Część nr: 16
Nazwa: Insuliny
1) Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia Części 16 jest dostawa
insulin dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej
Górze Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis zamawianych leków i ich ilości
określono w Załączniku nr 1p do Formularza oferty
(Formularz asortymentowo-cenowy). Podane w
Załączniku ilości leków są ilościami szacunkowymi,
wyliczonymi na postawie zużycia leków w latach
poprzednich, co oznacza, że ostateczna ilość
zamawiana na podstawie umowy w okresie jej
obowiązywania może ulec zmianie i będzie wynikać z
bieżących potrzeb szpitala.
3. Leki muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 roku
Prawo farmaceutyczne i znajdować się w „Urzędowym
wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Część nr: 17
Nazwa: Leki specjalistyczne - 1
1) Krótki opis
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1. Przedmiotem zamówienia Części 17 jest dostawa
leków specjalistycznych dla Powiatowego Centrum
Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis zamawianych leków i ich ilości
określono w Załączniku nr 1q do Formularza oferty
(Formularz asortymentowo-cenowy). Podane w
Załączniku ilości leków są ilościami szacunkowymi,
wyliczonymi na postawie zużycia leków w latach
poprzednich, co oznacza, że ostateczna ilość
zamawiana na podstawie umowy w okresie jej
obowiązywania może ulec zmianie i będzie wynikać z
bieżących potrzeb szpitala.
3. Leki muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 roku
Prawo farmaceutyczne i znajdować się w „Urzędowym
wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Informacja o częściowych zamówieniach

Tekst do dodania:

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Informacja o częściowych zamówieniach

Tekst do dodania:

Część nr: 18
Nazwa: Leki specjalistyczne - 2
1) Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia Części 18 jest dostawa
leków specjalistycznych dla Powiatowego Centrum
Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis zamawianych leków i ich ilości
określono w Załączniku nr 1r do Formularza oferty
(Formularz asortymentowo-cenowy). Podane w
Załączniku ilości leków są ilościami szacunkowymi,
wyliczonymi na postawie zużycia leków w latach
poprzednich, co oznacza, że ostateczna ilość
zamawiana na podstawie umowy w okresie jej
obowiązywania może ulec zmianie i będzie wynikać z
bieżących potrzeb szpitala.
3. Leki muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 roku
Prawo farmaceutyczne i znajdować się w „Urzędowym
wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Część nr: 19
Nazwa: Leki specjalistyczne - 3
1) Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia Części 19 jest dostawa
leków specjalistycznych dla Powiatowego Centrum
Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis zamawianych leków i ich ilości
określono w Załączniku nr 1s do Formularza oferty
(Formularz asortymentowo-cenowy). Podane w
Załączniku ilości leków są ilościami szacunkowymi,
wyliczonymi na postawie zużycia leków w latach
poprzednich, co oznacza, że ostateczna ilość
zamawiana na podstawie umowy w okresie jej
obowiązywania może ulec zmianie i będzie wynikać z
bieżących potrzeb szpitala.
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3. Leki muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 roku
Prawo farmaceutyczne i znajdować się w „Urzędowym
wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Informacja o częściowych zamówieniach

Tekst do dodania:

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Informacja o częściowych zamówieniach

Tekst do dodania:

Część nr: 20
Nazwa: Heparyny drobnocząsteczkowe - 4
1) Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia Części 20 jest dostawa
heparyn drobnocząsteczkowych dla Powiatowego
Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis zamawianych leków i ich ilości
określono w Załączniku nr 1t do Formularza oferty
(Formularz asortymentowo-cenowy). Podane w
Załączniku ilości leków są ilościami szacunkowymi,
wyliczonymi na postawie zużycia leków w latach
poprzednich, co oznacza, że ostateczna ilość
zamawiana na podstawie umowy w okresie jej
obowiązywania może ulec zmianie i będzie wynikać z
bieżących potrzeb szpitala.
3. Leki muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 roku
Prawo farmaceutyczne i znajdować się w „Urzędowym
wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Część nr: 21
Nazwa: Leki specjalistyczne - 4
1) Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia Części 21 jest dostawa
leków specjalistycznych dla Powiatowego Centrum
Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis zamawianych leków i ich ilości
określono w Załączniku nr 1u do Formularza oferty
(Formularz asortymentowo-cenowy). Podane w
Załączniku ilości leków są ilościami szacunkowymi,
wyliczonymi na postawie zużycia leków w latach
poprzednich, co oznacza, że ostateczna ilość
zamawiana na podstawie umowy w okresie jej
obowiązywania może ulec zmianie i będzie wynikać z
bieżących potrzeb szpitala.
3. Leki muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 roku
Prawo farmaceutyczne i znajdować się w „Urzędowym
wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/09/2018 (dd/mm/rrrr) - ID:2018-135647
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