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Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu:

Sukcesywne dostawy: materiałów opatrunkowych, środków do dezynfekcji, rękawic

chirurgicznych do Apteki Szpitalnej oraz środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do

Pracowni Cytostatyków. 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

 
 
Ogłoszenie nr 642222-N-2018 z dnia 2018-10-29 r. 
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi

do kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień

publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki

Zdrowotnej w Zgorzelcu, krajowy numer identyfikacyjny 23116144800000, ul. ul. Lubańska  11-12 ,

59-900   Zgorzelec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 722 858, , e-mail

zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl, , faks 757 722 858. 

Adres strony internetowej (URL): www.spzoz.zgorzelec.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających): 
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I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać

pod adresem (URL)

Nie 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

www.spzoz.zgorzelec.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać

pod adresem

Nie 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

pisemnie (osobiście, listownie, za pośrednictwem posłańca/kuriera) 

Adres: 

na adres: WS-SPZOZ w Zgorzelcu, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia , pokój 13-14,

59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11-12
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy: materiałów

opatrunkowych, środków do dezynfekcji, rękawic chirurgicznych do Apteki Szpitalnej oraz środków

ochrony indywidualnej przeznaczonych do Pracowni Cytostatyków. 

Numer referencyjny: 49/ZP/2018 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do: 

wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
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budowlane: Sukcesywne dostawy: materiałów opatrunkowych, środków do dezynfekcji, rękawic

chirurgicznych do Apteki Szpitalnej oraz środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do

Pracowni Cytostatyków. 

 

II.5) Główny kod CPV: 33000000-0 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

33198200-6

33141110-4

33141112-8

33190000-8

33631600-8

33140000-3

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:  12   lub dniach: 

lub 
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data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: NA WEZWANIE - w celu wykazania spełniania warunków udziału w

postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, należy złożyć odpis Pozwolenia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym – DOTYCZY

PRODUKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH JAKO BIOBÓJCZE ORAZ BEZWZGLĘDNIE

PAKIET 11 POZ. 1. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ - Zamawiający uzna

ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw materiałów opatrunkowych

lub środków do dezynfekcji lub rękawic chirurgicznych lub odzieży ochronnej indywidualnej

kwotę nie mniejszą niż określona, dla każdego pakietu osobno w tabeli poniżej, 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. Zadanie nr doświadczenie pakiet 1 21

102 zł pakiet 2 10 188 zł pakiet 3 3 610 zł pakiet 4 6 970 zł pakiet 5 4 156 zł pakiet 6 21 878 zł

pakiet 7 11 786 zł pakiet 8 26 065 zł pakiet 9 10 288 zł pakiet 10 17 033 zł pakiet 11 10 301 zł

pakiet 12 3 356 zł pakiet 13 3 635 zł pakiet 14 41 985 zł pakiet 15 5 677 zł pakiet 16 42 873 zł

pakiet 17 2 479 zł pakiet 18 232 zł Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne
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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 8 do SIWZ (do wykazu należy załączyć

dowody, o których mowa powyżej) – NA WEZWANIE Zamawiającego. Spełnienie wyżej

opisanych wymogów Zamawiający zweryfikuje poprzez ocenę złożonych dokumentów, w myśl

zasady – spełnia/nie spełnia. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu 

Tak 
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Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

Aktualnego odpisu z właściwego organu rejestrowego, tj. Krajowego Rejestru Sądowego lub

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Polski, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 7.4.1. SIWZ, składa dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje

się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem

lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub

miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty ww. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści

dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów

odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji

dotyczących tego dokumentu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę,

którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5

dniowym terminie, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP 
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III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

KOMPETENCJI LUB UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI

ZAWODOWEJ NA WEZWANIE - w celu wykazania spełniania warunków udziału w

postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, należy złożyć odpis Pozwolenia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym – DOTYCZY

PRODUKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH JAKO BIOBÓJCZE ORAZ BEZWZGLĘDNIE

PAKIET 11 POZ. 1. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ - Zamawiający uzna ten

warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw materiałów opatrunkowych

lub środków do dezynfekcji lub rękawic chirurgicznych lub odzieży ochronnej indywidualnej

kwotę nie mniejszą niż określona, dla każdego pakietu osobno w tabeli poniżej, 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. Zadanie nr doświadczenie pakiet 1 21

102 zł pakiet 2 10 188 zł pakiet 3 3 610 zł pakiet 4 6 970 zł pakiet 5 4 156 zł pakiet 6 21 878 zł

pakiet 7 11 786 zł pakiet 8 26 065 zł pakiet 9 10 288 zł pakiet 10 17 033 zł pakiet 11 10 301 zł

pakiet 12 3 356 zł pakiet 13 3 635 zł pakiet 14 41 985 zł pakiet 15 5 677 zł pakiet 16 42 873 zł

pakiet 17 2 479 zł pakiet 18 232 zł Dowodami, o których mowa powyżej są 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 8 do SIWZ (do wykazu należy załączyć

dowody, o których mowa powyżej) – NA WEZWANIE Zamawiającego. Spełnienie wyżej

opisanych wymogów Zamawiający zweryfikuje poprzez ocenę złożonych dokumentów, w myśl

zasady – spełnia/nie spełnia. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP 

NA WEZWANIE: • Oświadczenia, że oferowane przedmioty zamówienia spełniają wymogi,

odpowiednio: o w przypadku środków zakwalifikowanych jako kosmetyk – ustawy z dnia 30

marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. z 2013 r. poz. 475 z późn. zm.) – NALEŻY WSKAZAĆ

KTÓRYCH POZYCJI ASORTYMENTOWYCH OŚWIADCZENIE DOTYCZY, o w przypadku

środków zakwalifikowanych jako środki antyseptyczne do odkażania skóry i błon śluzowych –

ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 z późn. zm.) -

NALEŻY WSKAZAĆ KTÓRYCH POZYCJI ASORTYMENTOWYCH OŚWIADCZENIE

DOTYCZY, o w przypadku środków zakwalifikowanych jako wyroby medyczne – ustawy z dnia

20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.) - NALEŻY

WSKAZAĆ KTÓRYCH POZYCJI ASORTYMENTOWYCH OŚWIADCZENIE DOTYCZY, o

w przypadku środków zakwalifikowanych jako produkty biobójcze – ustawy z dnia 9 października

2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 122 z późn. zm.) - NALEŻY WSKAZAĆ

KTÓRYCH POZYCJI ASORTYMENTOWYCH OŚWIADCZENIE DOTYCZY. o ustawy z dnia

13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 z

późn. zm.) – NALEŻY WSKAZAĆ KTÓRYCH POZYCJI ASORTYMENTOWYCH

OŚWIADCZENIE DOTYCZY, o ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie

produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047) – NALEŻY WSKAZAĆ KTÓRYCH POZYCJI

ASORTYMENTOWYCH OŚWIADCZENIE DOTYCZY, o rozporządzenia Ministra Zdrowia z

dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010

r. nr 215 poz. 1416) – NALEŻY WSKAZAĆ KTÓRYCH POZYCJI ASORTYMENTOWYCH

OŚWIADCZENIE DOTYCZY, o rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w

sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych(Dz. U. z

2016 poz.211) – NALEŻY WSKAZAĆ KTÓRYCH POZYCJI ASORTYMENTOWYCH

OŚWIADCZENIE DOTYCZY, W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku

spełniania wymogów nałożonych powołanymi wyżej ustawami/przepisami, należy to wyraźnie

zaznaczyć w ofercie i złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu ww. ustawom/przepisom

oraz wskazać których pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy. Ponadto Zamawiający

wymaga złożenia - NA WEZWANIE - dokumentów nw.: - Pakiet 1: • Poz. 1. Certyfikat CE,

Deklaracja Zgodności, Potwierdzenie wpisu lub powiadomienie URPL, dokument wystawiony

przez wytwórcę potwierdzający parametry wyrobu; • Poz. 2. wymagane przedstawienie wyników

badań wykonanych przez wytwórcę w niezależnym akredytowanym laboratorium
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potwierdzających wartość współczynnika przepuszczalności pary wodnej, wodo min.750g/m/24h,

odporność oraz penetrację bakteryjną z podaniem metodyki badań; • Poz. 3. wymagane

przedstawienie wyników badań wykonanych prze wytwórcę w niezależnym akredytowanym

laboratorium potwierdzających wartość współczynnika przepuszczalności pary wodnej

min.750g/m/24h; • Poz. 4. wymagane przedstawienie wyników badań wykonanych prze wytwórcę

w niezależnym akredytowanym laboratorium potwierdzających wartość współczynnika

przepuszczalności pary wodnej min.750g/m/24h; • Poz. 11. potwierdzenie parametrów przez

wytwórcę; • Poz. 12. potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w

każdym z kryteriów normatywnych; • Poz. 13. wymagany protokół walidacji sterylizacji;

potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów

normatywnych; • Poz. 14. Deklaracja zgodności; wymagany protokół walidacji sterylizacji;

potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów

normatywnych; • Poz. 15. Potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań

w każdym z kryteriów normatywnych. - Pakiet 10 • Poz. 3. Potwierdzenie bariery folii dla

wirusów=>27nm przez niezależne laboratorium. • Poz. 4. Potwierdzenie bariery folii dla

wirusów=>27nm przez niezależne laboratorium. • Poz. 5. Potwierdzenie bariery folii dla

wirusów=>27nm przez niezależne laboratorium. - Pakiet 11 • Poz. 1. Aktualne Karty

Charakterystyki produktu biobójczego. • Poz. 2. Aktualne Karty Charakterystyki produktu

biobójczego. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełniania ww.

wymogu, należy to wyraźnie zaznaczyć w formie oświadczenia za wskazaniem poz. Formularza

cenowego. - Pakiet 13 • Poz. 5, 6, 7, 8 - Deklaracja Zgodności. - Pakiet 14 • Poz. 3 i 4 Znak CE9 z

numerem jednostki notyfikowanej. • Poz. 8 Na potwierdzenie zgodności z obowiązującymi

normami znak CE (z numerem jednostki notyfikowanej). Potwierdzenie na przebadanie na

przenikanie subst. chem. i przenikalność cytostatyków. - Pakiet 16 • Poz. 1 Certyfikat CE,

Deklaracja Zgodności, Potwierdzenie wpisu lub powiadomienie URPL, dokument wystawiony

przez wytwórcę potwierdzający parametry wyrobu; • Poz. 2. Certyfikat CE, Deklaracja

Zgodności, Potwierdzenie wpisu lub powiadomienie URPL, dokument wystawiony przez

wytwórcę potwierdzający parametry wyrobu; • Poz. 3. Certyfikat CE, Deklaracja Zgodności,

Potwierdzenie wpisu lub powiadomienie URPL, dokument wystawiony przez wytwórcę

potwierdzający parametry wyrobu; • Poz. 4. Certyfikat CE, Deklaracja Zgodności, Potwierdzenie

wpisu lub powiadomienie URPL, dokument wystawiony przez wytwórcę potwierdzający

parametry wyrobu; • Poz. 5. Certyfikat CE, Deklaracja Zgodności, Potwierdzenie wpisu lub

powiadomienie URPL, dokument wystawiony przez wytwórcę potwierdzający parametry wyrobu;
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• Poz. 6. Certyfikat CE, Deklaracja Zgodności, Potwierdzenie wpisu lub powiadomienie URPL,

dokument wystawiony przez wytwórcę potwierdzający parametry wyrobu; • Poz. 7. Certyfikat

CE, Deklaracja Zgodności, Potwierdzenie wpisu lub powiadomienie URPL, dokument

wystawiony przez wytwórcę potwierdzający parametry wyrobu; • Poz. 8. Certyfikat CE,

Deklaracja Zgodności, Potwierdzenie wpisu lub powiadomienie URPL, dokument wystawiony

przez wytwórcę potwierdzający parametry wyrobu; • Poz. 9. Certyfikat CE, Deklaracja

Zgodności, Potwierdzenie wpisu lub powiadomienie URPL, dokument wystawiony przez

wytwórcę potwierdzający parametry wyrobu; • Poz. 10. Certyfikat CE, Deklaracja Zgodności,

Potwierdzenie wpisu lub powiadomienie URPL, dokument wystawiony przez wytwórcę

potwierdzający parametry wyrobu; • Poz. 11. Certyfikat CE, Deklaracja Zgodności, Potwierdzenie

wpisu lub powiadomienie URPL, dokument wystawiony przez wytwórcę potwierdzający

parametry wyrobu; • Poz. 12. Potwierdzenie parametrów przez wytwórcę. - Wszystkie pakiety:

dotyczy środków zakwalifikowanych jako produkty biobójcze – Aktualne Karty charakterystyki

produktu biobójczego. NA WEZWANIE WSZYSTKIE PAKIETY: Katalogi lub prospekty lub

foldery w języku polskim każdego zaoferowanego przedmiotu zamówienia, zawierające opisy

składu jakościowego, ilościowego, spektrum działania, pojemności, stężenia roztworu roboczego,

miejsca w którym może być stosowany (rodzaj oddziału), potwierdzające wymagania postawione

przez Zamawiającego w zał. nr 2 do SIWZ. W katalogu/Prospekcie/Folderze - należy wyraźnie

zaznaczyć których pozycji Formularza cenowego dotyczą. NA WEZWANIE WSZYSTKIE

PAKIETY: Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, w wyznaczonym terminie, próbki

oferowanych wyrobów - po 1 szt. (Zamawiający wskazuje powyższy obowiązek informacyjnie -

NIE NALEŻY składać oświadczenia w powyższym zakresie).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Zawartość oferty. Złożona oferta musi zawierać: wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz

oferty, wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy. wypełniony załącznik nr 4 do

SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ –

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału pełnomocnictwo – jeżeli niezbędne – vide pkt 12.4.

– 12.5. SIWZ załącznik nr 7 do SIWZ – zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy)

potwierdzenie wniesienia wadium – dotyczy form niepieniężnych. Oświadczenia Wykonawcy o

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem

dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia). UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni
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od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy

Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie z treścią

załącznika nr 6 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie

wadium. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium należy wnieść, odpowiednio –

tabela poniżej, w wysokości: Zadanie nr wadium pakiet 1 1 500 zł pakiet 2 700 zł pakiet 3 200 zł

pakiet 4 500 zł pakiet 5 300 zł pakiet 6 1 600 zł pakiet 7 800 zł pakiet 8 1 900 zł pakiet 9 700 zł

pakiet 10 1 200 zł pakiet 11 600 zł pakiet 12 200 zł pakiet 13 200 zł pakiet 14 3 000 zł pakiet 15

400 zł pakiet 16 3 000 zł pakiet 17 200 zł pakiet 18 20 zł w terminie do dnia upływu terminu do

składania ofert. W przypadku złożenia wadium w formie pieniądza decyduje moment wpływu

kwoty wadium na rachunek Zamawiającego. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku

następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). W

przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną,

bezwarunkową i płatną na pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z

obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: ➢ nazwę dającego zlecenie

(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji

ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, ➢ określenie

wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, ➢ kwotę gwarancji, ➢ termin ważności

gwarancji, Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie się Gwaranta do

wypłaty Zamawiającemu kwoty wadium w okolicznościach określonych przepisami art. 46 ust. 4a

i 5 ustawy Pzp, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego. Wadium wnoszone w
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formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez podmioty, o

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału - w składanej ofercie

przetargowej. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz – dokument

potwierdzający wniesienie wadium musi zostać złożony w osobnej kopercie, załączonej do oferty.

W przypadku trwałego załączenia w/wym. dokumentu do oferty – Zamawiający nie zwróci

dokumentu Wykonawcy. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na

rachunek bankowy w Banku MILLENNIUM S.A. nr konta 55 1160 2202 0000 0001 9259 2053 z

dopiskiem: „49/ZP/2018 OPATUNKI” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli

znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium

musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający niezwłocznie zwróci

wadium: a) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu

postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, z zastrzeżeniem ust.

10.10. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po

zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego

wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał

ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia

wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10.9. a), jeżeli w wyniku

rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca

wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Oferta Wykonawca, który nie

wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie odrzucona. . Zamawiający zatrzyma

wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.

26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,

oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający

zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)

odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w

ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stornie Wykonawcy.
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IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 



29.10.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ff11687a-8c2b-4e43-a081-735c0a201ca3

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ff11687a-8c2b-4e43-a081-735c0a201ca3 16/33

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń: 
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Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji Nie 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
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nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 
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Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

ZMIANY UMOWY 1. Strony umowy zastrzegają prawo do wprowadzenia zmian umowy w formie

aneksu, który dla swej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej. Zmiana umowy może

nastąpić w przypadkach określonych poniżej: 1) zmiany danych kontrahenta, tj.: nazwy, siedziby, nr

ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej; 2) zmiany miejsca realizacji umowy, czy umówionych

terminów; 3) zmiany asortymentu na inny, np. na skutek wycofania starego i wprowadzenie nowego,

o przybliżonych parametrach użytkowych (zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i w cenie

przetargowej); 4) Strony dopuszczają możliwość zmiany cen w przypadku: 1) zmiany stawki podatku

VAT – w przypadku ustawowej zmiany tego podatku – bez konieczności dokonywania zmiany

umowy – przy czym zmianie ulega cena jednostkowa brutto, przy zachowaniu ceny jednostkowej

netto; 2) zmian wskaźnika GUS dotyczącego materiałów medycznych, nie wcześniej niż przed

upływem 6 miesięcy od daty obowiązywania umowy, nie częściej jednak niż 1 raz na kwartał, w

przypadku gdy wskaźnik ten ulegnie zmianie o minimum 5% - po zaakceptowaniu proponowanej

zmiany umowy w aneksie. Cena może ulec zmianie maksymalnie do wysokości zmienionego

wskaźnika. 3) okresowych obniżek cen przedmiotu zamówienia w przypadku promocji producenta –

bez konieczności dokonywania zmiany umowy w formie aneksu. Warunkiem skorzystania z takiej

promocji będzie informacja co najmniej telefoniczna jaką uzyska Zamawiający o czasowej promocji.

2. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia czasu obowiązywania umowy – w przypadku

niezrealizowania wartości umowy w czasie jej trwania (ceny przedłużonej umowy nie mogą się

różnić od ujętych w niniejszej umowie – zał. nr 1). 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
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IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2018-11-08, godzina: 12:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 

> POLSKI 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu

przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr: 1 Nazwa: PAKIET 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
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-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:KOMPRESY,

OPATRUNKI, SERWETY JAŁOWE
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0, 33198200-6
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 12
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

CENA OFERTY BRUTTO 100,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 2 Nazwa: PAKIET 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PRZYLEPCE
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0, 33141112-8
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 12
 

okres w dniach: 
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data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

CENA OFERTY BRUTTO 100,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 3 Nazwa: PAKIET 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:OPATRUNKI
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 12
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

CENA OFERTY BRUTTO 100,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 4 Nazwa: PAKIET 4
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:WATA
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 12
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

CENA OFERTY BRUTTO 100,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 5 Nazwa: PAKIET 5

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:ELASTYCZNY RĘKAW SIATKOWY DO MOCOWANIA OPATRUNKÓW
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
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okres w miesiącach: 12
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

CENA OFERTY BRUTTO 100,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 6 Nazwa: PAKIET 6

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:CHUSTECZKI, GAZIKI DO DEZYNFEKCJI, ZESTAWY DO DEZYNFEKCJI,

WIADERKO DO POBORU POJEDYNCZYCH CHUSTECZEK
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 12
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

CENA OFERTY BRUTTO 100,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 7 Nazwa: PAKIET 7

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZESTAWY

ZABEZPIECZAJĄCE RANĘ, SZCZELNY KANISTER DO GROMADZENIA WYDZIELINY,

SAMOPRZYLEPNA TRANSPARENTNA FOLIA 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 12
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

CENA OFERTY BRUTTO 100,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 8 Nazwa: PAKIET 8

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:TUPFERY,
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KOMPRESY, SETONY TAMPONY, SERWETY, OPASKI, CHUSTY, ZESTAWY DO ZAKŁADANIA

WENFLONÓW 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 12
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

CENA OFERTY BRUTTO 100,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 9 Nazwa: PAKIET 9

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:OPATRUNKI,

PLASTRY, TAMPONY, FARTUCHY CHIRURGICZNE, CZEPKI CHIRURGICZNE, OKULARY

OCHRONNE, OCHRANIACZE DO OBUWIA, SERWETY, OPASKI, JEDNORAZOWE, MOKRE

RĘCZNIKI DO MYCIA I PIELĘGNACJI PACJENTA, BAKTERIOBÓJCZE OPATRUNKI, KREM

DO OCHRONY SKÓRY, PRZYLEPCE
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
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4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 12
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

CENA OFERTY BRUTTO 100,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 10 Nazwa: PAKIET 10

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PRZYLEPCE
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 12
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

CENA OFERTY BRUTTO 100,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 11 Nazwa: PAKIET 11

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:CHUSTECZKI DEZYNFEKCYJNE 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 12
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

CENA OFERTY BRUTTO 100,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 12 Nazwa: PAKIET 12

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:OPATRUNKI,

NOŻYCZKI RATOWNICZE, KOC GAŚNICZY, 
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2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 12
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

CENA OFERTY BRUTTO 100,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 13 Nazwa: PAKIET 13

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:OPATRUNKI,

TAŚMY PREZYLEPNE
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 12
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
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data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

CENA OFERTY BRUTTO 100,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 14 Nazwa: PAKIET 14

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:RĘKAWICE

CHIRURGICZNE 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 12
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

CENA OFERTY BRUTTO 100,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 15 Nazwa: PAKIET 15
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:OPATRUNKI 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 12
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

CENA OFERTY BRUTTO 100,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 16 Nazwa: PAKIET 16

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:GAZA,

KOMPRESY, SERWETY OPERACYJNE 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
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okres w miesiącach: 12
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

CENA OFERTY BRUTTO 100,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 17 Nazwa: PAKIET 17

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:OPATRUNKI
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 12
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

CENA OFERTY BRUTTO 100,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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Część nr: 18 Nazwa: PAKIET 18

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:NIEJAŁOWY,

SAMOPRZYLEPNY,HYPOALERGICZNY PRZYLEPIEC 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141112-8, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 12
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

CENA OFERTY BRUTTO 100,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

 

 


