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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66728-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2023/S 023-066728

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH przy MINISTRZE ZDROWIA
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartłomiej Kowalski
E-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl 
Tel.:  +48 729054224
Faks:  +48 228833513
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawy, które będą realizowane w 2023 roku

II.1.2) Główny kod CPV
33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Wszystkie zamówienia na dostawy, które Zamawiający przewiduje zakupić w 2023 roku.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 565 000 000.00 PLN

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:
Preparat rekombinowany ludzkiego Hormonu wzrostu do podawania w automtycznych wstrzykiwaczach 
(penach)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33642100 Hormony przysadki, podwzgórza i analogiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Preparat rekombinowany ludzkiego Hormonu wzrostu do podawania w automtycznych wstrzykiwaczach 
(penach) w przewidywanej liczbie: 2 924 115 mg

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 44 348 604.76 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Preparat rekombinowanego ludzkiego insulinopodobnego czynnika wzrostu-1(mekasermina) do podawania w 
ogólnie dostępnych strzykawkach o małej pojemności i dużej dokładności
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33642100 Hormony przysadki, podwzgórza i analogiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Preparat rekombinowanego ludzkiego insulinopodobnego czynnika wzrostu-1(mekasermina) do podawania w 
ogólnie dostępnych strzykawkach o małej pojemności i dużej dokładności w przewidywanej liczbie: 149 897,00 
mg

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 137 120.64 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Czynnik rekombinowany VIII minimum II generacji
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33620000 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
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II.2.4) Opis zamówienia:
Czynnik rekombinowany VIII minimum II generacji przewidywanej liczbie: 96 324 000 j.m do leczenia 5600 
kg.m.c

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 24 995 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Czynnik VIII
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33620000 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Czynnik VIII w przewidywanej liczbie: 106 335 000 j.m do leczenia 7571 kg.m.c

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 18 763 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Czynnik IX
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33620000 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Czynnik IX w przewidywanej liczbie: 12 899 000 j.m do leczenia 1130 kg.m.c

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 989 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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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W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Czynnik rekombinowany IX
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33620000 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Czynnik rekombinowany IX w przewidywanej liczbie: 16 777 000 j.m do leczenia 1030 kg.m.c

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 167 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa szczepionek- szczepionki BCG
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33651600 Szczepionki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup i dostawa szczepionek- szczepionki BCG w przewidywanej liczbie: 125000 dawek

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 474 537.04 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wyroby medyczne, odczynnki (testy): do oznaczania poziomu limfocytów CD4/CD8
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696000 Odczynniki i środki kontrastowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Wyroby medyczne, odczynnki (testy): do oznaczania poziomu limfocytów CD4/CD8 w przewidywanej ilości: 
40000 efektywynych wyników

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 870 370.37 PLN
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup materiałów promocyjnych
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
22462000 Materiały reklamowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup materiałów promocyjnych (Zakup materiałów promocyjnych (gadżetów), w przewidywanej liczbie/ilości - 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 219 512.20 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa szczepionek - szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600 Szczepionki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup i dostawa szczepionek- szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w przewidywanej 
liczbie: 625 000 dawek

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 812 500.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa szczepionek – szczepionki przeciwko pneumokokom do szczepień populacyjnych
Część nr: 11
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600 Szczepionki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup i dostawa szczepionek – szczepionki przeciwko pneumokokom do szczepień populacyjnych w 
przewidywanej liczbie: 895 000 dawek

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 65 335 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa szczepionek- szczepionki przeciwko pneumokokom dla dzieci przedwcześnie urodzonych
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600 Szczepionki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup i dostawa szczepionek- szczepionki przeciwko pneumokokom dla dzieci przedwcześnie urodzonych w 
przewidywanej liczbie: 80 000 dawek

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 111 111.11 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa szczepionek- szczepionki przeciwko haemophilus influenzae typu B (HIB)
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600 Szczepionki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup i dostawa szczepionek- szczepionki przeciwko haemophilus influenzae typu B (HIB) w przewidywanej 
liczbie: 400 000 dawek

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 200 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa szczepionek-szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600 Szczepionki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup i dostawa szczepionek-szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi w przewidywanej liczbie: 320 
000 dawek

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 200 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa szczepionek- szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, haemophilus 
influenzae typu B
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600 Szczepionki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup i dostawa szczepionek- szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, haemophilus 
influenzae typu B w przewidywanej liczbie: 250 000 dawek

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 22 916 666.67 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa szczepionek- szczepionki przeciwko odrze, śwince, różyczce
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600 Szczepionki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
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Zakup i dostawa szczepionek- szczepionki przeciwko odrze, śwince, różyczce w przewidywanej liczbie: 1 000 
000 dawek

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 22 212 962.96 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa szczepionek- szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis dla 6-latków do 
szczepień przypominających
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600 Szczepionki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup i dostawa szczepionek- szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis dla 6-latków do 
szczepień przypominających w przewidywanej liczbie: 500 000 dawek

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 37 949 074.07 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa szczepionek- szczepionki przeciwko błonicy - tężcowi - krztuścowi (Tdap) do szczepień 
przypominających w 14 r. ż.
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600 Szczepionki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup i dostawa szczepionek- szczepionki przeciwko błonicy - tężcowi - krztuścowi (Tdap) do szczepień 
przypominających w 14 r. ż. w przewidywanej liczbie: 500 000 dawek

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 19 750 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa szczepionek- szczepionki przeciwko tężcowi
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600 Szczepionki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup i dostawa szczepionek- szczepionki przeciwko tężcowi w przewidywanej liczbie: 640 000 dawek

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 888 888.89 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa szczepionek- szczepionki przeciwko wściekliźnie
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33651600 Szczepionki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup i dostawa szczepionek- szczepionki przeciwko wściekliźnie w przewidywanej liczbie: 56 000 dawek

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 580 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa szczepionek- szczepionki przeciwko ospie wietrznej
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600 Szczepionki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup i dostawa szczepionek- szczepionki przeciwko ospie wietrznej w przewidywanej liczbie: 175 000 dawek

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 18 443 055.56 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa szczepionek- szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B dla osób z 
niewydolnością nerek i dializowanych
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600 Szczepionki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup i dostawa szczepionek- szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B dla osób z 
niewydolnością nerek i dializowanych w przewidywanej liczbie: 22 000 dawek

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 847 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa szczepionek- szczepionki błoniczej dla młodzieży i dorosłych
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600 Szczepionki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup i dostawa szczepionek- szczepionki błoniczej dla młodzieży i dorosłych w przewidywanej liczbie: 260 
dawek

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 124 540.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa szczepionek- szczepionki przeciwko meningokokom z grupy A, C, W- 135, Y
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Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600 Szczepionki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup i dostawa szczepionek- szczepionki przeciwko meningokokom z grupy A, C, W- 135, Y w przewidywanej 
liczbie: 3 046 dawek

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 394 851.85 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa szczepionek- szczepionki przeciwko meningokokom z grupy B
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600 Szczepionki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup i dostawa szczepionek- szczepionki przeciwko meningokokom z grupy B w przewidywanej liczbie: 6 000 
dawek

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 711 111.11 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa szczepionek - szczepionki durowej (Ty)
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600 Szczepionki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup i dostawa szczepionek - szczepionki durowej (Ty) w przewidywanej liczbie: 60 opakowań 
wielodawkowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 98 166.67 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa szczepionek szczepionki durowo-tężcowej (TyT)
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600 Szczepionki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup i dostawa szczepionek szczepionki durowo-tężcowej (TyT) w przewidywanej liczbie: 70 opakowań 
wielodawkowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 117 574.07 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa szczepionek- szczepionki przeciwko WZW A dla dzieci
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600 Szczepionki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup i dostawa szczepionek- szczepionki przeciwko WZW A dla dzieci w przewidywanej liczbie: 500 dawek

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 64 351.85 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa szczepionek- szczepionek przeciwko WZW A dla dorosłych
Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600 Szczepionki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup i dostawa szczepionek- szczepionek przeciwko WZW A dla dorosłych w przewidywanej liczbie: 500 
dawek
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 100 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa szczepionek – przeciwko rotawirusom do realizacji szczepień u dzieci w ramach PSO
Część nr: 30

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600 Szczepionki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup i dostawa szczepionek – przeciwko rotawirusom do realizacji szczepień u dzieci w ramach PSO w 
przewidywanej liczbie: 1 100 000 dawek

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 35 841 666.67 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
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Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII
Część nr: 31

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33620000 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII w przewidywanej liczbie: 210 000 000 j. m.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 42 058 333.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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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W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII we wspólnym przetargu z IMiD
Część nr: 32

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33620000 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII we wspólnym przetargu z IMiD w przewidywanej liczbie: 10 000 000 j. m.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 002 777.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2025

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII z dostawą do magazynu depozytowego
Część nr: 33

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33620000 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII z dostawą do magazynu depozytowego w przewidywanej liczbie: 100 000 
000 j. m.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 027 777.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII z dostawą do domu pacjenta (leczenie domowe)
Część nr: 34

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33620000 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII z dostawą do domu pacjenta (leczenie domowe) w przewidywanej liczbie: 
150 000 000 j. m.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 30 041 667.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII minimum II generacji
Część nr: 35

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33620000 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII minimum II generacji w przewidywanej liczbie: 10 000 
000 j. m.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 259 259.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
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Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII minimum II generacji we wspólnym przetargu z IMiD
Część nr: 36

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33620000 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII minimum II generacji we wspólnym przetargu z IMiD w 
przewidywanej liczbie: 15 000 000 j. m.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 388 888.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2025

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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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W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Koncentrat czynnika krzepnięcia IX
Część nr: 37

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33620000 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Koncentrat czynnika krzepnięcia IX w przewidywanej liczbie: 60 000 000 j. m.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 19 250 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Koncentrat czynnika krzepnięcia IX we wspólnym przetargu z IMiD
Część nr: 38

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33620000 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Koncentrat czynnika krzepnięcia IX we wspólnym przetargu z IMiD w przewidywanej liczbie: 2 000 000 j. m.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 641 666.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2025

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Koncentrat czynnika krzepnięcia IX z dostawą do domu pacjenta (leczenie domowe)
Część nr: 39

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33620000 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Koncentrat czynnika krzepnięcia IX z dostawą do domu pacjenta (leczenie domowe) w przewidywanej liczbie: 
45 000 000 j. m.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 437 500.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Koncentrat czynnika krzepnięcia IX, z dostawą do magazynu depozytowego
Część nr: 40

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33620000 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Koncentrat czynnika krzepnięcia IX, z dostawą do magazynu depozytowego w przewidywanej liczbie: 20 000 
000 j. m.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 416 666.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia IX minimum II generacji
Część nr: 41

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33620000 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia IX minimum II generacji w przewidywanej liczbie: 2 000 000 
j. m.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 962 962.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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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W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia IX minimum II generacji we wspólnym przetargu z IMiD
Część nr: 42

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33620000 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia IX minimum II generacji we wspólnym przetargu z IMiD w 
przewidywanej liczbie: 3 500 000 j. m.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 435 185.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2025

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda 
o stosunku WvF do FVIII 1:1
Część nr: 43
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33620000 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda 
o stosunku WvF do FVIII 1:1 w przewidywanej liczbie: 19 000 000 j. m.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 759 074.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda 
o stosunku WvF do FVIII 1:1, z dostawą do domu pacjenta (leczenie domowe)
Część nr: 44

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33620000 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda 
o stosunku WvF do FVIII 1:1, z dostawą do domu pacjenta (leczenie domowe) w przewidywanej liczbie: 10 000 
000 j. m.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 557 407.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2025

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda 
o stosunku WvF do FVIII 2:1
Część nr: 45

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33620000 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda 
o stosunku WvF do FVIII 2:1 w przewidywanej liczbie: 15 000 000 j. m.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 855 556.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda 
o stosunku WvF do FVIII 2:1 z dostawą do domu pacjenta (leczenie domowe)
Część nr: 46

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33620000 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda 
o stosunku WvF do FVIII 2:1 z dostawą do domu pacjenta (leczenie domowe) w przewidywanej liczbie: 5 000 
000 j. m.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 618 519.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2025

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Koncentrat aktywowanych czynników protrombiny (aPCC)
Część nr: 47

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33620000 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Koncentrat aktywowanych czynników protrombiny (aPCC) w przewidywanej liczbie: 20 000 000 j. m.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 70 000 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Koncentrat aktywowanych czynników protrombiny (aPCC) z dostawą do domu pacjenta (leczenie domowe)
Część nr: 48
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33620000 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Koncentrat aktywowanych czynników protrombiny (aPCC) z dostawą do domu pacjenta (leczenie domowe) w 
przewidywanej liczbie: 10 000 000 j. m.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 35 000 000.00 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Koncentrat czynników protrombiny (PCC)
Część nr: 49

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33620000 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Koncentrat czynników protrombiny (PCC) w przewidywanej liczbie: 1 200 000 j. m.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 876 556.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Koncentrat czynnika krzepnięcia VII
Część nr: 50

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33620000 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Koncentrat czynnika krzepnięcia VII w przewidywanej liczbie: 1 000 000 j.m.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 037 037.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIa
Część nr: 51

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33620000 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIa w przewidywanej liczbie: 21 000 mg

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 55 222 222.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIa z dostawą do domu pacjenta (leczenie domowe)
Część nr: 52

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33620000 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIa z dostawą do domu pacjenta (leczenie domowe) w 
przewidywanej liczbie: 10 000 mg

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 26 296 296.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2025

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Koncentrat fibrynogenu
Część nr: 53

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33620000 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
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II.2.4) Opis zamówienia:
Koncentrat fibrynogenu w przewidywanej liczbie: 700 g

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 968 800.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Koncentrat czynnika krzepnięcia XIII
Część nr: 54

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33620000 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Koncentrat czynnika krzepnięcia XIII w przewidywanej liczbie: 340 000 j. m.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 944 444.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Desmopresyna dożylna, ampułki po 4 µg
Część nr: 55

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33620000 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Desmopresyna dożylna, ampułki po 4 µg w przewidywanej liczbie: 8 000 amp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 758 666.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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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W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Desmopresyna donosowa, aerozol po 150 µg dawka
Część nr: 56

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33620000 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Desmopresyna donosowa, aerozol po 150 µg dawka w przewidywanej liczbie: 900 op. po 2,5 ml

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 969 208.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Emicizumab
Część nr: 57

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33620000 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Emicizumab w przewidywanej liczbie: 500 000 mg

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 122 222 222.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Koncentrat rekombinowanego wieprzowego czynnika VIII
Część nr: 58

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33620000 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Koncentrat rekombinowanego wieprzowego czynnika VIII w przewidywanej liczbie: 3 000 000 j.m.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
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Wartość bez VAT: 17 666 666.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Mobilne punkty pobierania krwi na bazie autobusu
Część nr: 59

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34114000 Pojazdy specjalne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Mobilne punkty pobierania krwi na bazie autobusu w przewidywanej liczbie: 4 sztuk

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 000 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wyprodukowanie oraz dostawa do 21 RCKiK materiałów poligraficznych i gadżetów do programu 
lojalnościowego dla krwiodawców
Część nr: 60

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Poligrafia :
Ulotka w przewidywanej ilości: 94 500 szt.,
Broszura o programie lojalnościowym: 62 500 szt.
Karta lojalnościowa w przewidywanej ilości: 162 000 szt.
Plakat w przewidywanej ilości: 190 szt.
Pieczątka w przewidywanej ilości: 165 szt.
2) Gadżety:
Zestaw do gry: karty i kostki w przewidywanej ilości: 8 450 szt.
T-shirt w przewidywanej ilości: 13 450 szt.
Pudełko śniadaniowe w przewidywanej ilości: 6 050 szt.
Ręcznik sportowy w przewidywanej ilości: 6 650 szt.
Ekologiczny kubek w przewidywanej ilości: 5 050 szt
Składany parasol w przewidywanej ilości: 7 800 szt.
Butelka sportowa w przewidywanej ilości: 7 400 szt.
Torba sportowa w przewidywanej ilości: 9 850 szt.
Plecak antykradzieżowy w przewidywanej ilości: 9 950 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 138 211.38 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wyprodukowanie oraz dostawa do 21 RCKiK oraz NCK materiałów poligraficznych informacyjno - edukacyjnych 
wraz z gadżetami, promujących krwiodawstwo, dedykowanych dzieciom i młodzieży
Część nr: 61

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Klasy 1-3
Plakat w przewidywanej ilości: 365 szt.
Książeczka z zagadkami w przewidywanej ilości: 4 680 szt.
Komiks w przewidywanej ilości: 4 680 szt.
Gra edukacyjna w przewidywanej ilości: 3 450 szt.
Gadżet dla ucznia – piórnik w przewidywanej ilości: 7 450 szt.
Gadżet dla nauczyciela – torba na dokumenty w przewidywanej ilości: 1 100 szt.
2) Klasy- 4-8
Plakat w przewidywanej ilości: 395 szt.
Ulotka w przewidywanej ilości: 5 950 szt.
Broszura w przewidywanej ilości: 5 440 szt.
Komiks w przewidywanej ilości: 5 610 szt.
Gda edukacyjna w przewidywanej ilości: 3 580 szt.
Gadżet dla ucznia – bidon w przewidywanej ilości: 6 690 szt.
Gadżet dla nauczyciela – torba na dokumenty w przewidywanej ilości: 1 100 szt.
3) Klasy szkół ponadpodstawowych:
Plakat w przewidywanej ilości: 495 szt.
Ulotka w przewidywanej ilości: 8 000 szt.
Broszura w przewidywanej ilości: 8000 szt.
Gra edukacyjna w przewidywanej ilości: 3 950 szt.
Gadżet dla ucznia – ergonomiczna podkładka pod mysz w przewidywanej ilości:
10 000 szt.
Gadżet dla nauczyciela – torba na dokumenty w przewidywanej ilości: 1 100 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

01/02/2023 S23
https://ted.europa.eu/TED

49 / 99



Dz.U./S S23
01/02/2023
66728-2023-PL

50 / 99

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 218 780.49 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wyprodukowanie oraz dostawa do 21 RCKiK oraz NCK materiałów poligraficznych informacyjno - edukacyjnych 
wraz z gadżetami, promujących krwiodawstwo, dedykowanych studentom
Część nr: 62

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Poligrafia:
Plakat w przewidywanej ilości: 398 szt.
Ulotka w przewidywanej ilości: 17 350 szt.
Broszura w przewidywanej ilości: 16 450 szt.
Quiz – 5 różnych wersji w przewidywanej ilości: 14 250 szt
2) Gadżet:
Notes w przewidywanej ilości: 10 600 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 81 300.81 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wyprodukowanie oraz dostawa do 21 RCKiK oraz NCK materiałów poligraficznych informacyjno - edukacyjnych 
wraz z gadżetami, promujących krwiodawstwo, dedykowanych podmiotom leczniczym i laboratoriom
Część nr: 63

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Poligrafia:
Plakat w przewidywanej ilości: 530 szt.
Ulotka dla pacjentów w przewidywanej ilości: 19 100 szt.
Ulotka dla pracowników w przewidywanej ilości: 5 300 szt.
Plakietka/naklejka informacyjna w przewidywanej ilości: 1 320 szt.
2) Gadżet:
Stojak na ulotki w przewidywanej ilości: 1 100 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 325.20 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wyprodukowanie oraz dostawa do 21 RCKiK oraz NCK materiałów poligraficznych informacyjno - edukacyjnych 
wraz z gadżetami, promujących krwiodawstwo, dedykowanych pracodawcom
Część nr: 64

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Poligrafia:
Plakat w przewidywanej ilości: 505 szt.
Ulotka w przewidywanej ilości: 15 600 szt.
Broszura w przewidywanej ilości: 13 250 szt.
2) Gadżet:
Parasol transparentny w przewidywanej ilości: 1 090 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 40 650.41 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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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W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wyprodukowanie oraz dostawa do 21 RCKiK oraz NCK materiałów promujących honorowe krwiodawstwo - 
różnego rodzaju gadżetów
Część nr: 65

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ekologiczna torba sportowa w szacowanym nakładzie 10 000 szt.
Pluszowy miś w koszulce z kapturem w szacowanym nakładzie 8 000 szt.
Czapka sportowa w szacowanym nakładzie 8 000 szt.
Ręcznik składany w serce w szacowanym nakładzie 8 000 szt.
Miarka w szacowanym nakładzie 9 000 szt.
Frisbee w szacowanym nakładzie 15 000 szt.
Długopis z końcówką gumowa do ekranów dotykowych w szacowanym nakładzie 40 000 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 681 138.21 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie i dostawa: legitymacji, odznak oraz pudełek na odznaki ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla 
Zdrowia Narodu”
Część nr: 66

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie i dostawa ok. 9 000 sztuk:
- legitymacji ,,Honorowy Dawca Krwi – Zaslużony dla Zdrowia Narodu” (okładka i wkładka),
- odznak ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”,
- pudełek na odznaki ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłuzony dla Zdrowia Narodu”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 212 400.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup kart paliwowych dla RCKiK
Część nr: 67

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30163100 Karty na zakup paliwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup kart paliwowych dla RCKiK w przewidywanej ilości: ok. 105

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 900 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dzierżawa zgrzewarek do jałowego łączenia drenów i dostawa nożyków/zgrzewów do jałowego łączenia 
drenów
Część nr: 68

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33161000 Urządzenia elektrochirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Dzierżawa zgrzewarek do jałowego łączenia drenów i dostawa nożyków/zgrzewów do jałowego łączenia 
drenów w przewidywanej ilości: ok. 25 urządzeń i 350 000 zgrzewów/nożyków

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 800 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa zestawów do aferezy automatycznej wykonywanej za pomocą separatora komórkowego i zestawów 
do plazmaferezy automatycznej wykonywanej za pomocą separatora osoczowego oraz dzierżawa (...)
Część nr: 69

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33161000 Urządzenia elektrochirurgiczne
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa zestawów do aferezy automatycznej wykonywanej za pomocą separatora komórkowego i zestawów 
do plazmaferezy automatycznej wykonywanej za pomocą separatora osoczowego oraz dzierżawa separatorów 
do zaoferowanych zestawów w przewidywanej ilości: ok. 60 separatorów, ok. 70 000 zestawów

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 500 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.
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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
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa zestawów do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w składnikach krwi oraz dzierżawa 
urządzeń do redukcji czynników chorobotwórczych w składnikach krwi
Część nr: 70

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33161000 Urządzenia elektrochirurgiczne
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa zestawów do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w składnikach krwi oraz dzierżawa 
urządzeń do redukcji czynników chorobotwórczych w składnikach krwi w przewidywanej ilości: ok. 25 urządzeń, 
ok. 60 000 zestawów

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 000 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa mikrokuwet, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa hemoglobinometrów do 
oznaczania hemoglobiny
Część nr: 71

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696200 Odczynniki do badania krwi
38434570 Analizatory hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa mikrokuwet, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa hemoglobinometrów do 
oznaczania hemoglobiny w przewidywanej ilości: 900 000 mikrokuwet, 7 000 czyścików, 320 probówek krwi 
kontrolnej dla każdego poziomu

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 800 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup rękawiczek jednorazowego użytku dla RCKiK
Część nr: 72

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup rękawiczek jednorazowego użytku dla RCKiKw przewidywanej ilości: 18 000 000 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 500 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Bictegravir/Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide | 50/200/25mg | tabletka | 30
Część nr: 73

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Bictegravir/Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide | 50/200/25mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie: 80 000 
opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 159 259 259.26 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Maraviroc | 150mg | tabletka | 60
Część nr: 74

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Maraviroc | 150mg | tabletka | 60 w przewidywanej liczbie: 40 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 77 167.41 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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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W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Maraviroc | 300mg | tabletka | 60
Część nr: 75

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Maraviroc | 300mg | tabletka | 60 w przewidywanej liczbie: 140 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 278 437.96 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Doravirine/Lamivudine/Tenofovir Disoproxil | 100/300/245mg | tabletka | 30
Część nr: 76

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Doravirine/Lamivudine/Tenofovir Disoproxil | 100/300/245mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie: 17 000 
opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 29 063 231.48 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Emtricitabine/Tenofovir alafenamide |200/10mg | tabletka | 30
Część nr: 77

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Emtricitabine/Tenofovir alafenamide |200/10mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie: 2 300 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 905 432.41 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Emtricitabine/Tenofovir alafenamide | 200/25mg | tabletka | 30
Część nr: 78

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Emtricitabine/Tenofovir alafenamide | 200/25mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie: 14 000 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 17 685 240.74 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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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W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dolutegravir/Lamivudine | 50/300mg | tabletka | 30
Część nr: 79

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Dolutegravir/Lamivudine | 50/300mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie: 37 000 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 69 019 388.89 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rilpivirine | 25mg | tabletka | 30
Część nr: 80

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Rilpivirine | 25mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie: 1 000 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 910 398.15 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Emtricitabine | 200mg | kapsułka | 30
Część nr: 81

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Emtricitabine | 200mg | kapsułka | 30 w przewidywanej liczbie: 20 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 825.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Lamivudine | 150mg | tabletka | 60
Część nr: 82

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Lamivudine | 150mg | tabletka | 60 w przewidywanej liczbie: 300 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 48 952.78 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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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W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Lamivudine | 240ml | syrop | 1
Część nr: 83

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Lamivudine | 240ml | syrop | 1 w przewidywanej liczbie: 800 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 140 740.74 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Lamivudine | 300mg | tabletka | 30
Część nr: 84

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Lamivudine | 300mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie: 800 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 130 540.74 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Emtricitabine/Rilpivirine/Tenofovir Disoproxil | 200/25/245mg | tabletka | 30
Część nr: 85

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Emtricitabine/Rilpivirine/Tenofovir Disoproxil | 200/25/245mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie: 1 000 
opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 110 787.04 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir alafenamide | 150/150/200/10mg | tabletka | 30
Część nr: 86

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir alafenamide | 150/150/200/10mg | tabletka | 30 w przewidywanej 
liczbie: 20 000 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 45 515 740.74 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Etravirine | 200mg | tabletka | 60
Część nr: 87

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Etravirine | 200mg | tabletka | 60 w przewidywanej liczbie: 150 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 164 433.33 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Raltegravir | 400mg | tabletka | 60
Część nr: 88

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Raltegravir | 400mg | tabletka | 60 w przewidywanej liczbie: 1 500 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 114 208.33 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Raltegravir | 600mg | tabletka | 60
Część nr: 89

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Raltegravir | 600mg | tabletka | 60 w przewidywanej liczbie: 6 000 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 456 833.33 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Lopinavir/Ritonavir | 100/25mg | tabletka | 60
Część nr: 90

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Lopinavir/Ritonavir | 100/25mg | tabletka | 60 w przewidywanej liczbie: 200 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 160 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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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W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Lopinavir/Ritonavir | 200/50mg | tabletka | 120
Część nr: 91

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Lopinavir/Ritonavir | 200/50mg | tabletka | 120 w przewidywanej liczbie: 500 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 487 490.74 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Lopinavir/Ritonavir | 60ml | syrop | 5
Część nr: 92

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Lopinavir/Ritonavir | 60ml | syrop | 5 w przewidywanej liczbie: 200 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 240 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Abacavir/Lamivudine | 600/300mg | tabletka | 30
Część nr: 93

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Abacavir/Lamivudine | 600/300mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie: 2 000 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 600 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

01/02/2023 S23
https://ted.europa.eu/TED

74 / 99



Dz.U./S S23
01/02/2023
66728-2023-PL

75 / 99

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ritonavir | 100mg | tabletka | 30
Część nr: 94

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Ritonavir | 100mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie: 5 000 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 694 444.44 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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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W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Emtricitabine/Rilpivirine/Tenofovir alafenamide | 200/25/25mg | tabletka | 30
Część nr: 95

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Emtricitabine/Rilpivirine/Tenofovir alafenamide | 200/25/25mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie: 22 000 
opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 45 958 407.41 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Doravirine | 100mg | tabletka | 30
Część nr: 96

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Doravirine | 100mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie: 900 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 923 191.67 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Darunavir | 600mg | tabletka | 60
Część nr: 97

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Darunavir | 600mg | tabletka | 60 w przewidywanej liczbie: 300 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 114 330.56 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Darunavir | 800mg | tabletka | 30
Część nr: 98

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Darunavir | 800mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie: 5 500 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 699 500.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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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W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rilpivirine | 900mg | ampułka | 1
Część nr: 99

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Rilpivirine | 900mg | ampułka | 1 w przewidywanej liczbie: 3 500 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 453 703.70 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zidovudine | 100mg | kapsułka | 100
Część nr: 100

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zidovudine | 100mg | kapsułka | 100 w przewidywanej liczbie: 150 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 50 138.89 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zidovudine | 200ml | syrop | 1
Część nr: 101

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zidovudine | 200ml | syrop | 1 w przewidywanej liczbie: 500 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 43 981.48 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zidovudine | 20ml | ampułka | 5
Część nr: 102

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zidovudine | 20ml | ampułka | 5 w przewidywanej liczbie: 200 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 43 518.52 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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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W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zidovudine | 250mg | kapsułka | 40
Część nr: 103

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Zidovudine | 250mg | kapsułka | 40 w przewidywanej liczbie: 500 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 167 129.63 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Darunavir/Cobicistat | 800mg/150mg | tabletka | 30
Część nr: 104

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Darunavir/Cobicistat | 800mg/150mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie: 2 800 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 289 585.19 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Efavirenz | 600mg | tabletka | 30
Część nr: 105

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Efavirenz | 600mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie: 500 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 183 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil | 150/150/200/245mg | tabletka | 30
Część nr: 106

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil | 150/150/200/245mg | tabletka | 30 w przewidywanej 
liczbie: 900 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 069 525.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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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W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Darunavir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide | 800/150/200/10mg | tabletka | 30
Część nr: 107

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Darunavir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide | 800/150/200/10mg | tabletka | 30 w przewidywanej 
liczbie: 24 000 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 53 376 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dolutegravir| 5mg | tabletka | 60
Część nr: 108

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Dolutegravir| 5mg | tabletka | 60 w przewidywanej liczbie: 500 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 302 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dolutegravir| 10mg | tabletka | 30
Część nr: 109

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Dolutegravir| 10mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie: 200 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 120 800.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dolutegravir | 25mg | tabletka | 30
Część nr: 110

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Dolutegravir | 25mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie: 500 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 755 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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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W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dolutegravir | 50mg | tabletka | 30
Część nr: 111

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Dolutegravir | 50mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie: 22 000 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 37 448 888.89 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dolutegravir/Abacavir/Lamivudine | 50/600/300mg | tabletka | 30
Część nr: 112

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Dolutegravir/Abacavir/Lamivudine | 50/600/300mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie: 11 000 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 21 898 148.15 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil/ 200/245mg | tabletka | 30
Część nr: 113

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil/ 200/245mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie: 22 000 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 460 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

01/02/2023 S23
https://ted.europa.eu/TED

89 / 99



Dz.U./S S23
01/02/2023
66728-2023-PL

90 / 99

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Nevirapine | 240ml | zawiesina | 1
Część nr: 114

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Nevirapine | 240ml | zawiesina | 1 w przewidywanej liczbie: 200 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 42 800.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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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W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Tenofovir disoproxil | 245mg | tabletka | 30
Część nr: 115

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Tenofovir disoproxil | 245mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie: 400 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 71 377.78 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cabotegravir | 30mg | tabletka | 30
Część nr: 116

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Cabotegravir | 30mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie: 650 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 363 796.30 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cabotegravir | 600mg | ampułka | 1
Część nr: 117

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Cabotegravir | 600mg | ampułka | 1 w przewidywanej liczbie: 3 500 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 724 537.04 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Abacavir | 240ml | syrop | 1
Część nr: 118

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Abacavir | 240ml | syrop | 1 w przewidywanej liczbie: 100 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 26 851.85 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

01/02/2023 S23
https://ted.europa.eu/TED

93 / 99



Dz.U./S S23
01/02/2023
66728-2023-PL

94 / 99

W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Abacavir | 300mg | tabletka | 60
Część nr: 119

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Abacavir | 300mg | tabletka | 60 w przewidywanej liczbie: 600 opakowań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 327 900.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wyroby medyczne, odczynnki (testy): do wykrywania HLA B*57
Część nr: 120

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696000 Odczynniki i środki kontrastowe
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Wyroby medyczne, odczynnki (testy): do wykrywania HLA B*57 w przewidywanej ilości: 2000 efektywynych 
wyników

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 185 185.19 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wyroby medyczne, odczynnki (testy): do wykrywania HLA B*5701
Część nr: 121

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696000 Odczynniki i środki kontrastowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Wyroby medyczne, odczynnki (testy): do wykrywania HLA B*5701 w przewidywanej ilości: 600 efektywynych 
wyników

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 185 185.19 PLN
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wyroby medyczne, odczynnki (testy): do genotypowego oznaczania lekooporności HIV
Część nr: 122

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696000 Odczynniki i środki kontrastowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Wyroby medyczne, odczynnki (testy): do genotypowego oznaczania lekooporności HIV w przewidywanej ilości: 
2000 efektywynych wyników

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 388 888.89 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wyroby medyczne, odczynnki (testy): do oznaczania poziomu wiremii HIV RNA
Część nr: 123

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696000 Odczynniki i środki kontrastowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Wyroby medyczne, odczynnki (testy): do oznaczania poziomu wiremii HIV RNA w przewidywanej ilości: 40000 
efektywynych wyników

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 629 629.62 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego 
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie 
skorzystać lub skorzystać w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania 
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji, 
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
inne kryteria oceny ofert.

II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
15/03/2023

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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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:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostaną szczegółowo opisane w dokumentach zamówienia

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

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.2.5) Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
15/03/2023

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 515 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z 
późn. zm.).
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/01/2023
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