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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. ks. Jana Bosko 5
Miejscowość: Sokołów Podlaski
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Kod pocztowy: 08-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zdzisława Miłkowska
E-mail: zp@spzozsokolow.pl 
Tel.:  +48 257817319
Faks:  +48 257876083
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzozsokolow.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.spzozsokolow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa produktów leczniczych i materiałów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Numer referencyjny: FZP-2810-195/21

II.1.2) Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa produktów leczniczych i materiałów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

mailto:zp@spzozsokolow.pl
www.spzozsokolow.pl
www.spzozsokolow.pl
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
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II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Płyny infuzyjne
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. 
Bosko 5 Apteka

II.2.4) Opis zamówienia:
Płyny infuzyjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A 
zakres ten zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień 
po wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia podstawowego. 
Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych zamówieniem podstawowym. 
Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu w razie jego nie zrealizowania. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego 
prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących 
przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia,
pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Antybiotyki i chemioterapeutyki gotowe do użycia oraz inne leki
Część nr: 2
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5 Apteka

II.2.4) Opis zamówienia:
Antybiotyki i chemioterapeutyki gotowe do użycia oraz inne leki

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A 
zakres ten zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień 
po wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia podstawowego. 
Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych zamówieniem podstawowym. 
Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu w razie jego nie zrealizowania. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego 
prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących 
przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia,
pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5 Apteka
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II.2.4) Opis zamówienia:
Leki

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A 
zakres ten zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień 
po wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia podstawowego. 
Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych zamówieniem podstawowym. 
Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu w razie jego nie zrealizowania. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego 
prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących 
przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia,
pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki nasercowe, leki przeciwbólowe, leki stosowane w cukrzycy
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5 Apteka

II.2.4) Opis zamówienia:
Leki nasercowe, leki przeciwbólowe, leki stosowane w cukrzycy

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A 
zakres ten zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień 
po wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia podstawowego. 
Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych zamówieniem podstawowym. 
Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu w razie jego nie zrealizowania. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego 
prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących 
przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia,
pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Preparaty do żywienia pozajelitowego i inne
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5 Apteka

II.2.4) Opis zamówienia:
Preparaty do żywienia pozajelitowego i inne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
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Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A 
zakres ten zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień 
po wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia podstawowego. 
Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych zamówieniem podstawowym. 
Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu w razie jego nie zrealizowania. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego 
prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących 
przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia,
pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki różne
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5 Apteka

II.2.4) Opis zamówienia:
Leki różne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A 
zakres ten zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień 
po wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia podstawowego. 
Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych zamówieniem podstawowym. 
Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu w razie jego nie zrealizowania. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego 
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prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących 
przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia,
pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki p/cukrzycowe, leki stosowane w nadciśnieniu
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5 Apteka

II.2.4) Opis zamówienia:
Leki p/cukrzycowe, leki stosowane w nadciśnieniu

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A 
zakres ten zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień 
po wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia podstawowego. 
Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych zamówieniem podstawowym. 
Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu w razie jego nie zrealizowania. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego 
prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących 
przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia,
pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5 Apteka

II.2.4) Opis zamówienia:
Leki

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A 
zakres ten zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień 
po wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia podstawowego. 
Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych zamówieniem podstawowym. 
Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu w razie jego nie zrealizowania. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego 
prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących 
przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia,
pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Penicyliny + inhibitory β-laktamazy
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5 Apteka

II.2.4) Opis zamówienia:
Penicyliny + inhibitory β-laktamazy

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A 
zakres ten zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień 
po wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia podstawowego. 
Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych zamówieniem podstawowym. 
Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu w razie jego nie zrealizowania. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego 
prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących 
przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia,
pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cefalosporyny pierwszej, drugiej, trzeciej generacji i inne leki
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5 Apteka

II.2.4) Opis zamówienia:
Cefalosporyny pierwszej, drugiej, trzeciej generacji i inne leki
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A 
zakres ten zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień 
po wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia podstawowego. 
Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych zamówieniem podstawowym. 
Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu w razie jego nie zrealizowania. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego 
prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących 
przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia,
pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Żelazo – roztwór do wstrzykiwań/infuzji
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5 Apteka

II.2.4) Opis zamówienia:
Żelazo – roztwór do wstrzykiwań/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
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A 
zakres ten zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień 
po wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia podstawowego. 
Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych zamówieniem podstawowym. 
Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu w razie jego nie zrealizowania. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego 
prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących 
przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia,
pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki różne
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5 Apteka

II.2.4) Opis zamówienia:
Leki różne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A 
zakres ten zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień 
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po wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia podstawowego. 
Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych zamówieniem podstawowym. 
Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu w razie jego nie zrealizowania. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego 
prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących 
przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia,
pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki różne
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5 Apteka

II.2.4) Opis zamówienia:
Leki różne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A 
zakres ten zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień 
po wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia podstawowego. 
Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych zamówieniem podstawowym. 
Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu w razie jego nie zrealizowania. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego 
prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących 
przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia,
pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki różne
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5 Apteka

II.2.4) Opis zamówienia:
Leki różne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A 
zakres ten zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień 
po wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia podstawowego. 
Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych zamówieniem podstawowym. 
Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu w razie jego nie zrealizowania. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego 
prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących 
przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia,
pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki różne
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Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5 Apteka

II.2.4) Opis zamówienia:
Leki różne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A 
zakres ten zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień 
po wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia podstawowego. 
Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych zamówieniem podstawowym. 
Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu w razie jego nie zrealizowania. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego 
prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących 
przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia,
pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki różne
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5 Apteka

II.2.4) Opis zamówienia:
Leki różne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A 
zakres ten zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień 
po wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia podstawowego. 
Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych zamówieniem podstawowym. 
Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu w razie jego nie zrealizowania. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego 
prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących 
przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia,
pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Opatrunki specjalistyczne
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5 Apteka

II.2.4) Opis zamówienia:
Opatrunki specjalistyczne

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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A 
zakres ten zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień 
po wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia podstawowego. 
Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych zamówieniem podstawowym. 
Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu w razie jego nie zrealizowania. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego 
prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących 
przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia,
pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Heparyny drobnocząsteczkowe i insuliny
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5 Apteka

II.2.4) Opis zamówienia:
Heparyny drobnocząsteczkowe i insuliny

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A 
zakres ten zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień 
po wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia podstawowego. 
Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych zamówieniem podstawowym. 
Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu w razie jego nie zrealizowania. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego 
prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących 
przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia,
pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wapno sodowane
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5 Apteka

II.2.4) Opis zamówienia:
Wapno sodowane

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A 
zakres ten zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień 
po wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia podstawowego. 
Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych zamówieniem podstawowym. 
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Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu w razie jego nie zrealizowania. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego 
prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących 
przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia,
pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Immunoglobulina anty rh-D
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5 Apteka

II.2.4) Opis zamówienia:
Immunoglobulina anty rh-D

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A 
zakres ten zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień 
po wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia podstawowego. 
Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych zamówieniem podstawowym. 
Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu w razie jego nie zrealizowania. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego 
prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących 
przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia,
pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Insuliny
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5 Apteka

II.2.4) Opis zamówienia:
Insuliny

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A 
zakres ten zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień 
po wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia podstawowego. 
Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych zamówieniem podstawowym. 
Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu w razie jego nie zrealizowania. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego 
prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących 
przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia,
pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Insuliny
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5 Apteka

II.2.4) Opis zamówienia:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5 Apteka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A 
zakres ten zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień 
po wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia podstawowego. 
Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych zamówieniem podstawowym. 
Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu w razie jego nie zrealizowania. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego 
prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących 
przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia,
pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cynakalcet
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5 Apteka
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II.2.4) Opis zamówienia:
Cynakalcet

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A 
zakres ten zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień 
po wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia podstawowego. 
Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych zamówieniem podstawowym. 
Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu w razie jego nie zrealizowania. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego 
prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących 
przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia,
pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wieloskładnikowy preparat w amp./5 ml zawierający 1,35% Taurolidyny, 4 % Cytrynianu sodu oraz 25000 
urokinazy w ilości 45op a 5 amp
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5 Apteka

II.2.4) Opis zamówienia:
Wieloskładnikowy preparat w amp./5 ml zawierający 1,35% Taurolidyny, 4 % Cytrynianu sodu oraz 25000 
urokinazy w ilości 45op a 5 amp

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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A 
zakres ten zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień 
po wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia podstawowego. 
Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych zamówieniem podstawowym. 
Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu w razie jego nie zrealizowania. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego 
prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących 
przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia,
pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wieloskładnikowy preparat w amp /10 ml zawierający 1,35% Taurolidyny, 4 % Cytrynianu sodu oraz 500j 
heparyny niefrakcjonowanej w ilości 40op a 25 amp.
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5 Apteka

II.2.4) Opis zamówienia:
Wieloskładnikowy preparat w amp /10 ml zawierający 1,35% Taurolidyny, 4 % Cytrynianu sodu oraz 500j 
heparyny niefrakcjonowanej w ilości 40op a 25 amp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A 
zakres ten zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień 
po wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia podstawowego. 
Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych zamówieniem podstawowym. 
Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu w razie jego nie zrealizowania. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego 
prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących 
przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia,
pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Erytropoetyna Beta do podawania podskórnego lub dożylnego w ampułkostrzykawkach po 500 j; 2000 j; 3000 j; 
4000 j; 5000 j w 1 ml lub Darbopoetyna alfa w ampułkostrzykawkach po 30µg,40µg,60 µg w 1 ml
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5 Apteka

II.2.4) Opis zamówienia:
Erytropoetyna Beta do podawania podskórnego lub dożylnego w ampułkostrzykawkach po 500 j; 2000 j; 3000 j; 
4000 j; 5000 j w 1 ml lub Darbopoetyna alfa w ampułkostrzykawkach po 30µg,40µg,60 µg w 1 ml*

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
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Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A 
zakres ten zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień 
po wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia podstawowego. 
Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych zamówieniem podstawowym. 
Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu w razie jego nie zrealizowania. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego 
prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących 
przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia,
pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Niejonowe środki kontrastowe
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5 Apteka

II.2.4) Opis zamówienia:
Niejonowe środki kontrastowe

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A 
zakres ten zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień 
po wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia podstawowego. 
Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych zamówieniem podstawowym. 
Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu w razie jego nie zrealizowania. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego 
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prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących 
przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia,
pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Niejonowe środki kontrastowe
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5 Apteka

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A 
zakres ten zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień 
po wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia podstawowego. 
Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych zamówieniem podstawowym. 
Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu w razie jego nie zrealizowania. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego 
prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących 
przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia,
pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A 
zakres ten zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień 
po wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia podstawowego. 
Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych zamówieniem podstawowym. 
Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
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roszczenia z tego tytułu w razie jego nie zrealizowania. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego 
prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących 
przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia,
pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Niejonowe środki kontrastowe
Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5 Apteka

II.2.4) Opis zamówienia:
Niejonowe środki kontrastowe

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A 
zakres ten zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień 
po wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia podstawowego. 
Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych zamówieniem podstawowym. 
Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu w razie jego nie zrealizowania. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego 
prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących 
przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia,
pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
zezwolenie, licencję lub koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami 
leczniczymi lub w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny – zezwolenie na prowadzenie 
składu konsygnacyjnego - jeżeli dotyczy;

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/01/2022
Czas lokalny: 10:30

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

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/01/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siedziba zamawiajacego

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Prezes Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2021


