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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
231161448
ul. Lubańska 11-12
Zgorzelec
59-900
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel.:  +48 571-334-686
E-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl 
Faks:  +48 75-77-50-173
Kod NUTS: PL515
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz.zgorzelec.pl

I.2) Wspólne zamówienie

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
sukcesywne dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych i niemedycznych) oraz drobnego sprzętu
medycznego
Numer referencyjny: 2/ZP/2017

II.1.2) Główny kod CPV
33000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
sukcesywne dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych i niemedycznych) oraz drobnego sprzętu
medycznego. Liczba pakietów – 63. Liczba części na które można złożyć ofertę – 114. Za ofertę częściową

mailto:zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl
www.spzoz.zgorzelec.pl
www.spzoz.zgorzelec.pl
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Zamawiający uzna ofertę złożoną na wszystkie pozycje w danym pakiecie. Wyjątek stanowią pakiety nr: 20, 34,
57 – na które można złożyć ofertę na każdą pozycję asortymentową osobno.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
elektrody i żele, 19 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 3250,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 27 000,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2
Część nr: 2
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
staplery, 2 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 500,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 4100,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec



4 / 101

II.2.4) Opis zamówienia:
sprzęt rózny, 22 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 1470,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 12 200,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
drobny sprzęt, 16 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 700,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 5 800,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
cewniki i zgłębniki, 21 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 970,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 8000,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
wyroby papierowe, 3 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 830,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 6 900,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
wyroby z flizeliny, 11 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 1130,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 9300,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
igły, 11 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 1100,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 9000,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
igły do nakłuc lędźwiowych, 5 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 180,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 1400,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
sprzęt dla ratownictwa medycznego, 2 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

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

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 100,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 700,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
ostrza, 2 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 170,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 1300,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).
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II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
papier do ekg, ktg, usg, 25 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 1060,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 8 800,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
przyrządy do drenażu i inne laryngologiczne, 6 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 1480,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 12 200,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
przyrządy do przetaczania płynów, 3 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 2170,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 18 000,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 15
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
klipsy polimerowe, tytanowe; 4 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 270,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 2200,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
zestawy i obłożenia; 9 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 4100,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych



15 / 101

lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 34 200,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
zestawy i obłożenia II; 10 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 3300,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 27 500,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
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33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
zestawy i obłożenia III; 2 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 6600,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 54 900,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
zestawy i obłożenia IV; 4 pozycji asortymentowych



17 / 101

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 1160,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 9600,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 20.1
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
fartuch higieniczny operacyjny dla pacjenta - 4000 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 80,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 600,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 20.2
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę - 600 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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1) wymagane wadium w kwocie 50,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 350,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 20.3
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
pokrowiec na przewody - 3600 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 200,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 1700,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 20.4
Część nr: 23
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający, nie pylący również po potarciu podkład higieniczny na stół
operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego
rdzenia na całej długości prześcieradła - 3000 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 1070,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 8 800,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 20.5
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Sterylna osłona na uchwyt lampy operacyjnej . Z kołnierzem z tworzywa sztucznego. - 4500 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 470,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 3 900,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 64
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
wkłady do strzykawki automatycznej OPTIVANTAGE posiadaneJ przez Zamawiającego: 3 poz. asortymentowe

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 2110,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 17 500,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 20.6
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych - 200 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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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
1) wymagane wadium w kwocie 140,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 1100,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 20.7
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do zabiegów na tarczycy - 50 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 60,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 450,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 20.8
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw serwet do operacji okulistycznych, uniwersalny - 360 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 140,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 1100,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 20.9
Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Mata na podłogę z chłonnym rdzeniem - 500 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 110,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 850,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 20.10
Część nr: 30

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Serweta okulistyczna do iniekcji doszklistkowych, jałowa - 1000 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
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Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 100,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 850,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 20.11
Część nr: 31

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw zabiegowy do znieczulenia - 5000 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 780,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 6500,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 20.12
Część nr: 32

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Serweta operacyjna, jałowa - 300 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 9,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu -
wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych lub
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niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 70,00 zł (szczegółowe
warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 20.13
Część nr: 33

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do litotomii , sterylny, j.u - 200 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 100,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 800,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 20.14
Część nr: 34

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
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33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do cięcia cesarskiego, sterylny, j.u. - 800 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 2550,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 21 200,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 20.15
Część nr: 35

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Sterylny pełnobarierowy fartuch chirurgiczny. - 300 szt
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 70,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 550,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 20.16
Część nr: 36

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Czepek o kroju furażerki uniwersalny. - 1000 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 10,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu -
wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych lub
niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 90,00 zł (szczegółowe
warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 20.17
Część nr: 37

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Maska chirurgiczna odporna na spryskanie. - 1000 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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1) wymagane wadium w kwocie 30,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 200,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 20.18
Część nr: 38

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Czepek typu furażerka z gumką, j.u. - 300 op/100 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 360,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 3000,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 20.19
Część nr: 39
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Czepek typu furażerka z trokami, j.u. - 50 op/100 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 60,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 500,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 20.20
Część nr: 40

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
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II.2.4) Opis zamówienia:
Sterylny zestaw do zabiegu angiografii udowej i promieniowej - 2500 kpl

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 3900,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 32 500,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 20.21
Część nr: 41

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Serweta do angiografii, j.u. - 104 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 80,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 650,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 20.22
Część nr: 42

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Spodenki do kolonoskopii, j.u. - 5000 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 90,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 790,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 20.23
Część nr: 43

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Sterylny fartuch urologiczny. - 250 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 60,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 450,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Pakiet nr 21
Część nr: 44

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
szyny; 7 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 40,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 300,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 22
Część nr: 45

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
dreny; 3 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 330,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 2700,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 23
Część nr: 46

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
systemy ssące; 8 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 1740,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 14 400,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 24
Część nr: 47

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
różne II; 4 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

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

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 560,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 4600,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 25
Część nr: 48

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
akcesoria do ssaka Fazzini serii F-18; 3 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 40,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 250,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 26
Część nr: 49

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
rękawice medyczne; 8 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 7560,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 62 900,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 27
Część nr: 50

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
igły do znieczuleń do stymulatora; 4 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 480,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 4000,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 28
Część nr: 51

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
igły do znieczuleń ; 3 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 860,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 7100,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 29
Część nr: 52

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
pieluchomajtki ; 2 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 840,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 6900,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 30
Część nr: 53

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
pończochy ; 420 par

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 340,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
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lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 2800,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 31
Część nr: 54

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
rurki ;12 pozycje asortymentowe

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 880,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 7300,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 32
Część nr: 55

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
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33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
różne III; 10 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 1200,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 9900,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 33
Część nr: 56

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
kraniki; 9 pozycji asortymentowych
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 700,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 5800,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 34.1
Część nr: 57

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Worki do prania rozpuszczalne jednorazowe; 500 op/ 25 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 550,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 4500,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 34.2
Część nr: 58

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Plomba; 4 op/ 1000 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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1) wymagane wadium w kwocie 70,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 500,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 34.3
Część nr: 59

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Kaniula pediatryczna; 6000 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 390,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 3200,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 34.4
Część nr: 60
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Kleszczyki KOCHER, odgięte (do wyjmowania wkładek) jednorazowe, sterylne); 250 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 40,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 250,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 34.5
Część nr: 61

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
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II.2.4) Opis zamówienia:
Wymiennik ciepła i wilgoci, j.u., sterylny; 3000 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 230,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 1850,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 34.6
Część nr: 62

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Dreny do artroskopii do pompy 10 k firmy LINVATEK-CONMED; 50 op/ 10 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 1000,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 8300,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 34.7
Część nr: 63

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Wapno medyczne sodowane do aparatów do znieczuleń, barwiące się zgodnie ze stopniem zużycia; 60 op/ 5l.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 70,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 530,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 34.8
Część nr: 64

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Przyrząd do aspiracji z butelek; 20 000 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 560,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 4600,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Pakiet nr 34.9
Część nr: 65

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Paski wskaźnikowe do pH pochwowe w BV; 30 op/ 100 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 15,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 120,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 34.10
Część nr: 66

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym razem z opatrunkiem, sterylna, j.u. ; 800 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 280,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 2300,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 34.11
Część nr: 67

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Rękaw papierowo foliowy gładki ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną i formaldehydem, gramatura
papieru uzytego do produkcji rękawa 60 g/m 2 ; 5 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
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Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 50,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 350,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 34.12
Część nr: 68

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Prowadnica biopsyjna typu Ultra-Pro II ; 15 op/24 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 520,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 4200,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 34.13
Część nr: 69

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Dren (linia) pomiarowa do kapnografii, j.u., pakowany pojedynczo ; 100 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 30,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
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lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 200,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 34.14
Część nr: 70

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do podawania płynów prostych oraz żywienia pozajelitowego do pompy objętościowej Fresenius Agilia. ;
30 op/30 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 200,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 1600,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 34.15
Część nr: 71

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Nożyczki ginekologiczne jednorazowe . ; 300 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 50,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 400,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 34.16
Część nr: 72

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
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Kleszczyki opatrunkowe (okienkowe) jednorazowe, sterylne ; 100 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 10,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu -
wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych lub
niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 75,00 zł (szczegółowe
warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 34.17
Część nr: 73

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Piłka drutowa elastyczna do trepanacji czaszki Gigli, j.u., sterylna ; 200 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 180,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 1450,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 34.18
Część nr: 74

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do nakłucia worka osierdziowego, j.u., sterylny., ; 20 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 130,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 1000,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 34.19
Część nr: 75

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Układ oddechowy 2-rurowy., ; 500 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 260,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 2100,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 34.20
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Część nr: 76

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Maska krtaniowa wielorazowa; 20 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 25,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 180,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 34.21
Część nr: 77

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Wszczepialny port tytanowy (komora i obudowa) ; 60 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 480,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 4000,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 34.22
Część nr: 78

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Wszczepialny o kształcie łzy port tytanowy ; 20 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 220,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 1800,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 34.23
Część nr: 79

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Elektroda jednorazowego użytku ;120 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych



66 / 101

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 2200,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 18 200,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 34.24
Część nr: 80

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Golarka medyczna ;100op /50 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 100,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 800,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 34.25
Część nr: 81

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do odsysania-Kanka odsysająca standardowa, j.u.; 3000 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 300,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 2500,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 35
Część nr: 82

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
strzykawki; 20 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 2540,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 21 000,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 36
Część nr: 83

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
wyroby foliowe; 5 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
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Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 730,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 6000,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 37
Część nr: 84

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
różne V; 29 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 1000,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 8200,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 38
Część nr: 85

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
filmy do RTG; 2 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 630,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
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lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 5200,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 39
Część nr: 86

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
sprzęt do hemodializy; 12 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 2300,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 19 100,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 40
Część nr: 87

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
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33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
paski do glukometru wraz z użyczeniem glukometru; 4 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowane parametry techniczne / Waga: 18
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 1490,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 12 400,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 41
Część nr: 88

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
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wkłucia, igły; 20 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 3150,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 26 100,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 42
Część nr: 89

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
artykuły do aparatu VAPOTHERM PRECISION FLOW; 3 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 430,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 3500,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 43
Część nr: 90

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
przewody do cystoskopu; 2 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 340,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 2800,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 44
Część nr: 91

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
cewniki Dufour; 2 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 1420,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 11 700,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 45
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Część nr: 92

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
czujniki, kable do sprzetu Zamawiającego; 24 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 2110,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 17500,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 46
Część nr: 93

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
rurki anoskopowe i sigmoidoskopowe; 2 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 40,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 280,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 47
Część nr: 94

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
elektrody kompatybilne do resektoskopu urologicznego marki Richard Wolf posiadanego przez Zamawiającego;
9 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 2040,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 16 900,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 48
Część nr: 95

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
zestaw do drenażu; 2 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

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

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 370,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 3000,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 49
Część nr: 96

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
czujnik, opaska; 2 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 130,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 1000,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 50
Część nr: 97

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
łyżki do laryngoskopu; 3 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 1110,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 9200,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 51
Część nr: 98

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
łyżki do laryngoskopu metalowe; 2 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 600,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 5000,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 52
Część nr: 99

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
akcesoria do pistoletu Magnum produkcji Bard posiadanego przez Zamawiającego; 3 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 1140,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 9400,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 53
Część nr: 100

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
zestawy do nefrostomii, cystostomii; 2 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 3290,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 27 400,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 54
Część nr: 101

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
staplery liniowe; 4 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 4520,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych



84 / 101

lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 37 600,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 55
Część nr: 102

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
zestaw do odsysania w systemie zamkniętym; 2 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 260,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 2100,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 56
Część nr: 103

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
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33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Asortyment do aparatu do EMG Keypoint Focus produkcji Alpine Biomed ApS posiadanego przez
Zamawiającego; 9 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 150,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 1250,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 57.1
Część nr: 104

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
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Elektroda igłowa koncentryczna jednorazowa; 20 op/25szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 180,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 1450,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 57.2
Część nr: 105

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Elektroda igłowa koncentryczna jednorazowa; 20 op/25szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 180,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 1450,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 57.3
Część nr: 106

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Elektroda igłowa koncentryczna jednorazowa; 2 op/25szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 20,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 140,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 57.4
Część nr: 107

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Pasta przewodząca klejąca do elektrod; 2 op/3x114g.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 7,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu -
wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych lub
niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 50,00 zł (szczegółowe
warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 57.5
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Część nr: 108

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
Elektroda powierzchniowa jednorazowa (bez przewodu); 10 op/100szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 10,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu -
wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych lub
niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 75,00 zł (szczegółowe
warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 58
Część nr: 109

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
worki stomijne, urostomijne; 3 pozycje asortymentowe

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 120,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 970,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 59
Część nr: 110

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
sprzet larybgologiczny; 9 pozycje asortymentowe

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 370,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 3000,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 60
Część nr: 111

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
ładunki; 4 pozycje asortymentowe

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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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
1) wymagane wadium w kwocie 1710,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 14 200,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 61
Część nr: 112

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
sprzęt do karetek; 2 pozycje asortymentowe

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 45,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 350,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 62
Część nr: 113

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
akcesoria do aparatru USG UD-8000 posiadanego przez Zamawiającego; 2 pozycje asortymentowe

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 270,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 2200,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 63
Część nr: 114

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn główny WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

II.2.4) Opis zamówienia:
zestawy do podgrzewania płynów wraz z użyczeniem urządzenia do podgrzewania płynów; 20 op/5szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany termin dostawy / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) wymagane wadium w kwocie 310,00 zł; 2) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wymagane wykazanie się zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych
lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego - na kwotę nie mniejszą niż na kwotę 2500,00 zł
(szczegółowe warunki określa SIWZ).

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy oraz art. 24
ust. 5 pkt 8 ustawy
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1) dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (dotyczy
Wykonawców składających ofertę na produkty lecznicze): Zamawiający uzna ten warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca posiada: aktualne zezwolenie/koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/składu
konsygnacyjnego, a w przypadku gdy wykonawca jest wytwórcą zezwolenie na wytwarzanie produktów
leczniczych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 2164).
2) zdolności technicznej (poniżej)
3. Zam. będzie żądał również oświadczenia wyk. o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wyk. może złożyć wraz z
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oświadczeniem dowody potwierdzające,że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu (zgodnie z treścią zał. nr 5 do SIWZ). Wykonawca w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,o której mowa w art.86 ust.5 Ustawy Pzp,
przekażeZam. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,o
której mowa w art.24 ust.1pkt.23 Ustawy Pzp.
4. Zam. dokona oceny czy Wyk. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
napodstawie złożonego przez Wyk. oświadczenia w formie standardowego formularza jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia zwanego dalej jednolitym dokumentem lub JEDZsporządzonym
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.Informacje zawarte wjednolitym dokumencie (JEDZ)
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu orazspełnia warunki udziału w
postępowaniu.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,jednolity dokument
(JEDZ) składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,w celu wykazania braku istnienia wobec
nichpodstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim się powołuje na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa JEDZ(e) dotyczące tych podmiotów.
5. Zam. żąda od Wyk.,który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
wart. 22a Ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt 7.2. SIWZ – zgodnie z treścią Rozp. w spr. rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zam.od wyk. w post. o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz.1126)
6. Zam. przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wyk. którego oferta została najwyżej oceniona,do
złożenia wterminie 10 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzającychokoliczności o których mowa w art.25 ust.1 Ustawy Pzp. Jeżeli Wyk. złoży ofertę wspólną lub
Wyk. powołuje sięna zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
– w odpowiedzina wezwanie składa dokumenty opisane powyżej.
Dokumenty te dotyczą każdego z partnerów konsorcjum (przy ofercie wspólnej) oraz każdego z podmiotów
nazasoby których powołuje się Wyk. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Złożona oferta musi zawierać:
12.8.1. wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty,
12.8.2. wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia (tylko pakietów
na które składana jest oferta).
12.8.3. wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
12.8.4. załącznik nr 7 do SIWZ – zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy)
12.8.5. pełnomocnictwa – jeżeli niezbędne – vide pkt. 12.4. – 12.5. SIWZ.
12.8.6. dowód wpłacenia wadium.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się zrealizowaniem przynajmniej 1
dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych lub niemedycznych) lub drobnego sprzętu medycznego w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie - na kwotę nie mniejszą niż - poniżej podana.
Dowodami, o których mowa są:
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- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
- a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Wykaz należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ – NA WEZWANIE Zamawiającego
(zgodnie z punktem 7.4 SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Numer pakietu wartość zrealizowanych/realizowanych dostaw (zł brutto)
Pakiet nr 1 - 27 000,00
Pakiet nr 2 -4 100,00
Pakiet nr 3 - 12 200,00
Pakiet nr 4 - 5 800,00
Pakiet nr 5 - 8 000,00
Pakiet nr 6 - 6 900,00
Pakiet nr 7 - 9 300,00
Pakiet nr 8 - 9 000,00
Pakiet nr 9 - 1 400,00
Pakiet nr 10 - 700,00
Pakiet nr 11 - 1 300,00
Pakiet nr 12 - 8 800,00
Pakiet nr 13 - 12 200,00
Pakiet nr 14 - 18 000,00
Pakiet nr 15 - 2 200,00
Pakiet nr 16 - 34 200,00
Pakiet nr 17 - 27 500,00
Pakiet nr 18 - 54 900,00
Pakiet nr 19 - 9 600,00
Pakiet nr 20.1 - 600,00
Pakiet nr 20.2 - 350,00
Pakiet nr 20.3 - 1 700,00
Pakiet nr 20.4 - 8 800,00
Pakiet nr 20.5 - 3 900,00
Pakiet nr 20.6 - 1 100,00
Pakiet nr 20.7 - 450,00
Pakiet nr 20.8 - 1 100,00
Pakiet nr 20.9 - 850,00
Pakiet nr 20.10 - 850,00
Pakiet nr 20.11 - 6 500,00
Pakiet nr 20.12 - 70,00
Pakiet nr 20.13 - 800,00
Pakiet nr 20.14 - 21 200,00
Pakiet nr 20.15 - 550,00
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Pakiet nr 20.16 - 90,00
Pakiet nr 20.17 - 200,00
Pakiet nr 20.18 - 3 000,00
Pakiet nr 20.19 - 500,00
Pakiet nr 20.20 - 32 500,00
Pakiet nr 20.21 - 650,00
Pakiet nr 20.22 - 790,00
Pakiet nr 20.23 - 450,00
Pakiet nr 21 - 300,00
Pakiet nr 22 - 2 700,00
Pakiet nr 23 - 14 400,00
Pakiet nr 24 - 4 600,00
Pakiet nr 25 - 250,00
Pakiet nr 26 - 62 900,00
Pakiet nr 27 - 4 000,00
Pakiet nr 28 - 7 100,00
Pakiet nr 29 - 6 900,00
Pakiet nr 30 - 2 800,00
Pakiet nr 31 - 7 300,00
Pakiet nr 32 - 9 900,00
Pakiet nr 33 - 5 800,00
Pakiet nr 34.1 - 4 500,00
Pakiet nr 34.2 - 500,00
Pakiet nr 34.3 - 3 200,00
Pakiet nr 34.4 - 250,00
Pakiet nr 34.5 - 1 850,00
Pakiet nr 34.6 - 8 300,00
Pakiet nr 34.7 - 530,00
Pakiet nr 34.8 - 4 600,00
Pakiet nr 34.9 -120,00
Pakiet nr 34.10 - 2 300,00
Pakiet nr 34.11 -350,00
Pakiet nr 34.12 - 4 200,00
Pakiet nr 34.13 - 200,00
Pakiet nr 34.14 - 1 600,00
Pakiet nr 34.15 - 400,00
Pakiet nr 34.16 - 75,00
Pakiet nr 34.17 - 1 450,00
Pakiet nr 34.18 - 1 000,00
Pakiet nr 34.19 - 2 100,00
Pakiet nr 34.20 - 180,00
Pakiet nr 34.21 - 4 000,00
Pakiet nr 34.22 - 1 800,00
Pakiet nr 34.23 - 18 200,00
Pakiet nr 34.24 - 800,00
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Pakiet nr 34.25 - 2 500,00
Pakiet nr 35 - 21 100,00
Pakiet nr 36 - 6 000,00
Pakiet nr 37 - 8 200,00
Pakiet nr 38 - 5 200,00
Pakiet nr 39 - 19 100,00
Pakiet nr 40 - 12 400,00
Pakiet nr 41 - 26 100,00
Pakiet nr 42 - 3 500,00
Pakiet nr 43 - 2 800,00
Pakiet nr 44 - 11 700,00
Pakiet nr 45 - 17 500,00
Pakiet nr 46 - 280,00
Pakiet nr 47 - 16 900,00
Pakiet nr 48 - 3 000,00
Pakiet nr 49 - 1 000,00
Pakiet nr 50 - 9 200,00
Pakiet nr 51 - 5 000,00
Pakiet nr 52 - 9 400,00
Pakiet nr 53 - 27 400,00
Pakiet nr 54 - 37 600,00
Pakiet nr 55 - 2 100,00
Pakiet nr 56 - 1 250,00
Pakiet nr 57.1 - 1 450,00
Pakiet nr 57.2 - 1 450,00
Pakiet nr 57.3 - 140,00
Pakiet nr 57.4 - 50,00
Pakiet nr 57.5 - 75,00
Pakiet nr 58 - 970,00
Pakiet nr 59 - 3 000,00
Pakiet nr 60 - 14 200,00
Pakiet nr 61 - 350,00
Pakiet nr 62 - 2 200,00
Pakiet nr 63 - 2 500,00
Pakiet nr 64 - 17 500,00

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w
postanowieniachumowy. Możliwość dokonania zmian została ujęta w projekcie umowy

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

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

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/03/2017
Czas lokalny: 12:00

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

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

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/03/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – I piętro budynku administracji WS- SPZOZ w Zgorzelcu przy
ul.Lubańskiej 11-12, pokój nr 13-14.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
październik 2018

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej
oceniona,do złożenia w terminie 10 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
i/lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art.25ust.1 Ustawy,tj: dokumentów
wskazanych w SIWZ - pkt 7.1.1., pkt 7.2.1, pkt 7.2.2, pkt 7.2.3, pkt 7.2.4, pkt 7.6
(7.6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
7.6.1. W przypadku składania oferty na produkty lecznicze – należy złożyć oświadczenie, że oferowany
przedmiot – produkty lecznicze – spełniają wymogi ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj.
Dz. U. z 2016r. poz. 2164). NA WEZWANIE Zamawiającego (zgodnie z punktem 7.4 SIWZ).
7.6.2. W przypadku składania oferty na wyroby medyczne – należy złożyć oświadczenie, że oferowane wyroby
medyczne spełniają wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz.
211). NA WEZWANIE Zamawiającego (zgodnie z punktem 7.4 SIWZ). W przypadku gdy przedmiot zamówienia
nie ma obowiązku spełniania w/wym ustaw należy to wyraźnie zaznaczyć w ofercie i złożyć stosowne
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oświadczenie o niepodleganiu w/wym ustawom oraz wskazać których pozycji asortymentowych oświadczenie
dotyczy.Wykonawca ma obowiązek przedstawić na każde wezwanie zamawiającego dokumenty potwierdzające
spełnienie wymogów ustawowych w terminie do 3 dni od dnia wezwania Wykonawcy do złożenia.
7.6.3. Katalog lub prospekt lub folder w języku polskim każdego zaoferowanego przedmiotu zamówienia
zawierający opis składu jakościowego, ilościowego potwierdzające wymagania postawione przez
Zamawiającego w zał. nr 2 do SIWZ oraz zawierający numery katalogowe - w oparciu o które została
przygotowana oferta. NA WEZWANIE Zamawiającego (zgodnie z punktem 7.4 SIWZ).
W katalogu/prospekcie/folderze należy wyraźnie zaznaczyć, których pozycji formularza cenowego (Załącznika
nr 2 do SIWZ) dotyczy dany zapis - umieszczając w nim zarówno nr Pakietu, jak i nr poszczególnej pozycji
asortymentowej Pakietu (np. Pakiet 1 poz. 1 itd.) – celem identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia.
7.6.4. DOTYCZY PAKIETU NR 40 - Katalog lub prospekt lub folder w języku polskim każdego zaoferowanego
przedmiotu zamówienia zawierający opis składu jakościowego, ilościowego potwierdzające wymagania
postawione przez Zamawiającego w zał. nr 2 do SIWZ oraz zawierający numery katalogowe - w oparciu o które
została przygotowana oferta. NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY
W katalogu/prospekcie/folderze należy wyraźnie zaznaczyć, których pozycji formularza cenowego (Załącznika
nr 2 do SIWZ) dotyczy dany zapis - umieszczając w nim zarówno nr Pakietu, jak i nr poszczególnej pozycji
asortymentowej Pakietu (np. Pakiet 1 poz. 1 itd.) – celem identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia.
7.6.4. dotyczy wszystkich pakietów - na wezwanie Zamawiającego - Wykonawca zobowiązuje się do
dostarczenia w wyznaczonym terminie próbki oferowanych wyrobów - po 1 szt. (dotyczy to wyłącznie sytuacji
w której Zamawiający będzie miał jakiekolwiek wątpliwości co do zaoferowanego przedmiotu zamówienia
przez Wykonawcę – tj. zgodności złożonej oferty z SIWZ).Próbki, które utracą swoje walory użytkowe w trakcie
sprawdzania nie będą podlegały zwrotowi.
7.6.5. dotyczy pakietu nr 26 – dokumenty potwierdzające spełnienie wskazanych norm, atestów, lub certyfikatów
proponowanych rękawic medycznych (szczegółowo wskazane w Zał. Nr 2 do SIWZ). NA WEZWANIE
Zamawiającego (zgodnie z punktem 7.4 SIWZ).
7.6.6. dotyczy pakietu nr 16, 17 (poz. 1-4, 10), 18, 19, 20 (poz. 6, 7, 8, 10, 12-15, 20, 21, 23) – dokumenty
potwierdzające zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z normą PN EN 13795 1-3. NA WEZWANIE
Zamawiającego (zgodnie z punktem 7.4 SIWZ).
7.6.7. dotyczy pakietu nr 16 (poz. 9) dokumenty potwierdzające zgodność przedmiotu zamówienia z PN EN
13795 : 2011 (E) , EN 11135 -1: 2007 oraz EN 5

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/02/2017

http://www.uzp.gov.pl

