Ogłoszenie nr 573726-N-2018 z dnia 2018-06-15 r.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy: Dostawa materiałów
opatrunkowych.
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:
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: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, krajowy numer
identyfikacyjny 9235693000000, ul. ul. Seminaryjna 1 , 85326 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie,
państwo Polska, tel. 052 3256735, 3256609, e-mail zampub@szpital-pluc.bydgoszcz.pl, faks 523 256 606.
Adres strony internetowej (URL): www.kpcp.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):

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
Nie
www.kpcp.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
Adres:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz

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: Dostawa materiałów opatrunkowych.

Numer referencyjny: 28 Z PN 18.
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 budowlane: 1.Przedmiotem
zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych dla Zamawiającego, w rodzajach i ilościach podanych
w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia – załącznik nr od 1-1 do 1-19. 2. Przedmiot zamówienia
musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj.: Dz. U. z
2017r. poz. 211 ze zm.), w szczególności musi być wyrobem medycznym oznakowany znakiem CE, a jeżeli
ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE jest
umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej. 3. Wyroby medyczne jałowe
będące przedmiotem zamówienia muszą być wytworzone i wysterylizowane metodą zwalidowaną (dotyczy
Pakietu: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,15, 18 i 19). 4. Oferowany przedmiot zamówienia powinien posiadać
okres ważności, pozwalający Zamawiającemu na jego zastosowanie w okresie minimum 12 miesięcy od
dnia otrzymania dostawy. Dostawa przedmiotu zamówienia z krótszymi terminami będzie każdorazowo
uzgadniana z Zamawiającym a ewentualne uzasadnione zastrzeżenia Zamawiającego dotyczące tych
terminów będą uwzględniane przez Wykonawcę. 5. Szczegółowe zasady realizacji dostaw określa projekt
umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 33141100-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33141115-9
33141113-4
33141114-2
33141111-1
33141112-8
33141110-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
(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
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:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
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:
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 Nie
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

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
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:
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

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

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) 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 2 USTAWY PZP
Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań
określonych przez Zamawiającego złoży w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualne na
dzień złożenia następujące dokumenty potwierdzające wymagania określone w Formularzu
cenowym/Przedmiot zamówienia 1. Dokument – w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20
maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj.: Dz. U. z 2017r. poz. 211 ze zm., w formie: a) deklaracji
zgodności – dla każdego oferowanego przedmiotu zamówienia; b) certyfikatu zapewnienia systemu jakości
produkcji, wystawionego przez jednostkę notyfikowaną – dla wyrobów klasy II a i IIb; c) dokumentu
potwierdzającego klasę wyrobu medycznego, jeżeli nie wynika to z dokumentów wskazanych w punktach
10.1a) i 10.1b). 2. Katalog lub folder lub opis oferowanego przedmiotu (tylko właściwa strona z wyraźnym
zaznaczeniem wybranego produktu wraz z numerem katalogowym podanym w Formularzu
cenowym/Przedmiot zamówienia) – potwierdzający wymagania określone w Formularzu
cenowym/Przedmiot zamówienia. 3. Próbki oferowanego przedmiotu zamówienia: a) 3 opak. x 5 szt. w
ramach Pakietu 6, b) 10 opak. x 2 szt. w ramach Pakietu 7, c) 10 szt. plastrów w ramach Pakietu 10, d) 10
szt. plastrów w ramach Pakietu 11, 4. Dokument (z wyraźnym zaznaczeniem pakietu, którego dotyczy)
potwierdzający powtarzalność procesu sterylizacji w formie raportu z przeprowadzonej ponownej
kwalifikacji procesu sterylizacji, zgodnie z normą: - dla pary wodnej PN-EN ISO 17665-1: 2008 - dla tlenku
etylenu PN-EN ISO 11135-1: 2014-08 - dla radiacji PN-EN ISO 11137-1: 2015-07 (dotyczy Pakietu: 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13,15, 18 i 19). Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 – przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23.
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Pozostałe dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać

oferta Wykonawcy. a)Wypełniony i podpisany Formularz cenowy/ Przedmiot zamówienia (zał. nr 1… do
SIWZ). b)Wypełniony i podpisany formularz Oferty (zał. nr 2 do SIWZ). c)Pełnomocnictwo: oryginał lub
kopia uwierzytelniona notarialnie – załączyć, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

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:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

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:

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:
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
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
termin realizacji zamówienia 40,00

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

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
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 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:
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:
Strony przewidują możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w następującym
zakresie: 1) obniżenia ceny w przypadku zastosowania promocji lub obniżki cen; 2) danych kontaktowych i
danych osób wskazanych przez strony do realizacji umowy – w przypadku ich zmiany w wyniku
rozwiązania stosunku prawnego z osobą upoważnioną do współpracy na podstawie niniejszej umowy, a
także zmian organizacyjnych w strukturze Zamawiającego lub Wykonawcy; 3) zmiany numeru
katalogowego – w przypadku jego zmiany nie powodującej zmiany przedmiotu umowy; 4) zmiany okresu
obowiązywania umowy – w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy wskazanym w § 3 ust. 1 cena
brutto w ramach któregokolwiek z pakietów nie zostanie wykorzystana, okres obowiązywania umowy może
zostać przedłużony bez zmiany cen jednostkowych i bez przekroczenia wartości brutto danego pakietu, z
zastrzeżeniem § 3 ust. 2; 5) nazwy produktu lub producenta, w przypadku gdy zmianie ulegnie nazwa
produktu lub nazwa producenta jednak sam produkt pozostanie niezmieniony; 6) zmiany stawki podatku
VAT i związanym z tym wzrostem lub obniżeniem cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki
podatku od towarów i usług, opublikowanej po terminie składania ofert, na zasadach opisanych w ust. 4-10
niniejszego paragrafu. 2. Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego zgodą w trakcie

trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji
gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o identycznych
bądź lepszych parametrach technicznych, przy czym cena zmienionego przedmiotu umowy nie może
przekraczać ceny towaru, na który została zawarta umowa. W przypadku zaprzestania lub zawieszenia
produkcji towaru objętego umową Wykonawca winien udokumentować ten fakt. 3. W przypadku
wydłużeniu okresu obowiązywania umowy zgodnie z ust. 1, gdy w okresie jej obowiązywania umowy
nastąpi zmiana: 1) stawki podatku od towarów i usług; 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę; 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, oraz jeżeli zmiana ta lub zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę – zastosowanie mają zasady wprowadzania
zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy określone w ust. 4-10 niniejszego paragrafu. 4.
Zwiększenie lub obniżenie cen jednostkowych możliwe będzie w przypadku określonym w ust. 3
niniejszego paragrafu, o ile zmiana tam przewidziana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę powodując ich zwiększenie lub obniżenie w stosunku do szacowanych przez niego przy
składaniu oferty. 5. Przy określeniu wpływu zmian określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę nie będą uwzględniane zmiany dotyczące osób, które nie
uczestniczą bezpośrednio w realizacji zamówienia. 6. Zwiększenie lub obniżenie cen jednostkowych w
przypadku określonym w ust. 3 będzie możliwe odpowiednio do zmiany kosztów wykonania zamówienia
przez Wykonawcę. 7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę umowy.
Wniosek powinien mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie oraz propozycję zmiany umowy, w
szczególności w zakresie wysokości wynagrodzenia. 8. W przypadkach określonych w ust. 3 Wykonawca
wraz ze złożonym wnioskiem zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu wpływ zmian na koszty
wykonania przez niego zamówienia, a w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez Zamawiającego - w
terminie 7 dni od doręczenia mu wniosku, wykazać Zamawiającemu wpływ zmian lub jego brak na koszty
wykonania przez niego zamówienia. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest określić: 1) przyjęte
przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości
przyszłych kosztów wykonania umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych
założeń; 2) wykazanie wpływu zmian na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę; 3)
szczegółową kalkulację proponowanej zmiany umowy oraz wykazanie adekwatności propozycji zmiany
wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy
o uzupełnienie otrzymanych dokumentów w szczególności poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień,
informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).
9. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek w sprawie zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy. Wniosek taki powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie
wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. Zamawiający może zwrócić się do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub
kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany,
o których mowa w ust. 3 są uzasadnione. 10. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem ich nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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: 2018-06-26, godzina: 10:00,
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
> język 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:
Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w
postępowaniu, ponieważ nie określił warunków udziału.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: WATA
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:Przedmiotem
zamówienia w Pakiecie 1 jest wata. Szczegółowy opis zawiera Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
stanowiący załącznik 1-1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141115-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
CENA
60,00
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: OPASKI
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:Przedmiotem
zamówienia w Pakiecie 2 są opaski dziane i elastyczne. Szczegółowy opis zawiera Formularz
cenowy/Przedmiot zamówienia stanowiący załącznik 1-2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141113-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
CENA
60,00
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: SIATKI OPATRUNKOWE PODTRZYMUJĄCE
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:Przedmiotem
zamówienia w Pakiecie 3 jest dostawa siatek opatrunkowych podtrzymujących (rękawy siatkowe
elastyczne). Szczegółowy opis zawiera Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia stanowiący załącznik 1-3
do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141113-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:

data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
CENA
60,00
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: PRZYLEPCE I PLASTRY NIEJAŁOWE
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:Przedmiotem
zamówienia w Pakiecie 4 jest dostawa przylepców i plastrów niejałowych (plastry z włókniny z
opatrunkiem, przylepce z tkaniny, przylepce włókninowe i przylepce włókninowe chirurgiczne).
Szczegółowy opis zawiera Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia stanowiący załącznik 1-4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141113-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
CENA
60,00
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: GAZA OPATRUNKOWA JAŁOWA

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:Przedmiotem
zamówienia w Pakiecie 5 jest dostawa gazy opatrunkowej jałowej (gaza opatrunkowa bawełniana).
Szczegółowy opis zawiera Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia stanowiący załącznik 1-5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141114-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
CENA
60,00
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: SERWETA OPERACYJNA JAŁOWA
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:Przedmiotem
zamówienia w Pakiecie 6 jest dostaw serwet operacyjnych jałowych. Szczegółowy opis zawiera Formularz
cenowy/Przedmiot zamówienia stanowiący załącznik 1-6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

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

PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
CENA
60,00
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: KOMPRESY JAŁOWE
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:Przedmiotem
zamówienia w Pakiecie 7 jest dostawa kompresów jałowych. Szczegółowy opis zawiera Formularz
cenowy/Przedmiot zamówienia stanowiący załącznik 1-7 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
CENA
60,00
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 Nazwa: Kompresy gazowe jałowe 7,5cm x 7,5cm i 10cm x 10cm
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:Przedmiotem
zamówienia w Pakiecie 8 jest dostawa kompresów gazowych jałowych w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm i 10cm
x 10cm . Szczegółowy opis zawiera Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia stanowiący załącznik 1-8 do
SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
CENA
60,00
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 9 Nazwa: OPATRUNKI SAMOPRZYLEPNE
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:Przedmiotem
zamówienia w Pakiecie 9 jest dostawa opatrunków samoprzylepnych jałowych. Szczegółowy opis zawiera
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia stanowiący załącznik 1-9 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141111-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
CENA
60,00
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 10 Nazwa: PLASTY DO MOCOWANIA KANIUL
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:Przedmiotem
zamówienia w Pakiecie 10 jest dostawa plastrów do mocowania kaniul. Szczegółowy opis zawiera
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia stanowiący załącznik 1-10 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141112-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:

data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
CENA
60,00
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 11 Nazwa: PLASTRY DO MOCOWANIA KANIUL PRZEZROCZYSTE
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:Przedmiotem
zamówienia w Pakiecie 11 są plastry do mocowania kaniul przezroczyste. Szczegółowy opis zawiera
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia stanowiący załącznik 1-11 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141112-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
CENA
60,00
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 12 Nazwa: OPATRUNKI PRZECIWODLEŻYNOWE
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:Przedmiotem
zamówienia w Pakiecie 12 jest dostawa opatrunków przeciwodleżynowych (folia poliuretanowa jałowa,
jałowy przezroczysty opatrunek hydrożelowy z krawędzią samoprzylepną, jałowy samoprzylepny opatrunek
hydrokoloidowy, jałowy opatrunek zawierający alginiany wapnia, jałowy opatrunek z mechanizmem
płucząco - absorbpcyjnym aktywowanym płynem Ringera, jałowa siatka poliamidowa pokryta srebrem
metalicznym, jałowy hydrożel przezroczysty, jałowy hydroaktywny opatrunek z pianki poliuretanowej,
jałowy hydroaktywny opatrunek z siatki poliamidowej, jałowy opatrunek z siatki bawełnianej o dużych
oczkach). Szczegółowy opis zawiera Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia stanowiący załącznik 1-12
do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
CENA
60,00
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 13 Nazwa: TUPFERY GAZOWE JAŁOWE
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:Przedmiotem
zamówienia w Pakiecie 13 jest dostawa tupferów gazowych jałowych (jałowy tupfer groszek). Szczegółowy
opis zawiera Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia stanowiący załącznik 1-13 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141114-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
CENA
60,00
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 14 Nazwa: OPASKA SAMOTRZYMAJĄCA
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:Przedmiotem
zamówienia w Pakiecie 14 jest dostawa opasek samotrzymających. Szczegółowy opis zawiera Formularz
cenowy/Przedmiot zamówienia stanowiący załącznik 1-14 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141113-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:

data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
CENA
60,00
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 15 Nazwa: KOMPRESY CHŁONNE
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:Przedmiotem
zamówienia w Pakiecie 15 jest dostawa kompresów chłonnych w rozmiarze 10 x 20 cm. i 15 x 25 cm..
Szczegółowy opis zawiera Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia stanowiący załącznik 1-15 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
CENA
60,00
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 16 Nazwa: SERWETA OPERACYJNA NIEJAŁOWA
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:Przedmiotem
zamówienia w Pakiecie 16 jest dostawa serwet operacyjnych niejałowych. Szczegółowy opis zawiera
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia stanowiący załącznik 1-16 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
CENA
60,00
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 17 Nazwa: KOMPRESY NIEJAŁOWE
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:Przedmiotem
zamówienia w Pakiecie 17 jest dostawa kompresów niejałowych w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm. i 10 x 10 cm..
Szczegółowy opis zawiera Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia stanowiący załącznik 1-17 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
CENA
60,00
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 18 Nazwa: JAŁOWE, PIANKOWE OPATRUNKI DO DRENÓW
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:Przedmiotem
zamówienia w Pakiecie 18 jest dostawa jałowych, piankowych opatrunków do drenów. Szczegółowy opis
zawiera Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia stanowiący załącznik 1-18 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
CENA
60,00
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr:

19 Nazwa:

OPATRUNEK CHŁONNY, JAŁOWY NA BAZIE
KARBOKSYMETYLOCELULOZY

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:Przedmiotem
zamówienia w Pakiecie 19 jest dostawa opatrunków chłonnych, jałowych, na bazie karboksymetylocelulozy.
Szczegółowy opis zawiera Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia stanowiący załącznik 1-19 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
CENA
60,00
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

