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Ogloszenie m 598263-N-2017 z dnia 2017 -10-06 r.

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Dostarya material6Iy do rvyjalarviania rvyrob6rv medycznych oraz

materialr5w eksploatacyjnych do komputerolvego systemu zarzqdzania sterylizacjQ n rzgdzi

chirurgicznych

OGI,OSZENIE O ZAMoWIENIU . Dostarvy

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zamr5wienie dotyczy projektu Iub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa proj ektu lub programu

O zam6wienie mog4 ubiegad sig wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy ktrirych

dzialalnoS6, lub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4

realizowaly zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodorvq integracjg osr5b bgd4cych czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych

Nie

NaleZy podai minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b nale24cych do jednej lub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy nil 30yo, os6b zatrudnionych

przez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamarviajqcy

Nie

Postgporvanie przeprowadza podmiot, kt6rcmu zamalviajacy porvicrzyVpowierzyli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktriremu zamawiajqcy porvierzyUpolvierzyli prowadzenie
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postgpowaniai

Postgpowanie jest przeprorvadzane rvsprilnie przez zamawiajqcych

Nie

Jezeli tak, nale2y wymienii zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz

podai adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z

danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprorvadzanc wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paf strv

czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych palistw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wie[

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zesp6l Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 000304415,

ul. ul. Szpitalna 22 ,34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, paristwo Polska, tel.

+48338723 111, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +480338723 I I 1.

Adres strony internetowej (URL): urwv.zozsuchabeskidzka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym mo2na uzyskai dostgp do narzgdzi i wz4dzef lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostEpne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny (proszg okreSlii):

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

I.3) wsPdLNE UDZIELANIE ZAM6WIENIA (jeieti dotyczy)z

Podzial obowiqzk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z

zamawiaj4cymi z innych pafistw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest

odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie

postgpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiaj4cy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przez

kazdego z zamawiaj4cych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na

rzecz pozostaly ch zamawiajqcych):

I.4) KOMUNIKACJA:
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Nieograniczony pelny i bezpoSrcdni dostgp do dokument6rv z postQpolvania moZna uzyskad

pod adresem (URL)

Tak

wlrr.\'.zozsuchabeskidzka. pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

Tak

www.zozsuchabeskidzka.pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moZna uzyskad

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu rv postgporvaniu naleZy przesylad:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczonc jest przcslanie ofcrt lub lvniosk6ry o dopuszczenie do udzialu w

postgpolvaniu rv inny sposrib:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

w inny spos6b:

Tak

Inny spos6b:

Pisemnie

Adres:

Zesp6l Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka

i z 18

Komunikacja clektroniczna lvymaga korzystania z narzqtlzi i urz'4dzefi lub format6w
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plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych r,arzgdzi moZna uzyskai pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.l) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiaj4cego: Dostawa material6w do wyjalawiania

wyrob6w medycznych oraz material6w eksploatacyjnych do komputerowego systemu zarzqdzania

sterylizacj4 narzgdzi chirurgicznych

Numer referency jny : ZOZ.Y.0l01DZP I 60/ 17

Przed wszczgciem postgpolvania o udzielenic zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Dostawy

II.3) Informacja o moilirvoSci skladania ofert czg5ciorvych

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczcnic do udzialu rv postgpowaniu mo2na skladad rv

odniesieniu do:

wszystkich czQSci

Zamawiajqcy z strzeg sobie prawo do udziclenia l4cznie nastgpuj4cych czq6ci lub grup

czgSci:

Maksymalna liczba czg5ci zam6rvienia, na ktrire moZe zostad udzielone zamriwicnie jedncmu

rvykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zamtiwienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub

rob6t budowlanych lub okreilenie zapotrzebowonia i wynagay'r ) a w przypadku partnerstrva

innowacyjnego - okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty
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budowlane: Przedmiotem zam6wienia jest dostawa material6w do wyjalawiania wyrob6w

medycznych oraz material6w eksploatacyjnych do komputerowego systemu zarz4dzania

sterylizacj4 narzgdzi chirurgicznych Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zalqcznrk

nr la do SIWZ.

IL5) Gl6wny kod CPV: 33140000-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

33198000-4

24960000-1

30192300-4

II.6) Calkowita wartoSd zam6wienia (ieieli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici

zam6wienia):

Warto(i bez VAI:

Waluta:

ll.7) Czy przewiduje sig udzielenie zamrirvieri, o kt6rych mowa rv art. 67 ust. I pkt 6 i 7 lub w

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

OkreSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w najakich zostan4 udzielone

zam6wienia, o kt6rych mowa w aft. 67 ust. I pkt 6lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w ktrirym realizowane bgdzie zam6rvienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta

umowa ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: /uDdniach:

lub

data rozpoczgcia: lu b zakoirczenia: 201 8- I 2-3 I
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II.9) lnformacjc dodathou'c:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

rrr.l) WARUNKI UDZI At U W POSTEPOWANIU

III.l.1) Kompetencje lub uprawnienia do prorvadzenia okre5lonej dzialalnoSci

zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w

Okreilenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

IIL1.2) Sytuacja finansowa lub ckonomiczna

Okre5lenie warunk6w: Zamawial4cy nie okre5lil warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoSd techniczna lub zawodowa

Okre6lenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okre(lii warunku w tym zakresie.

Zamawial4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie

do udziatu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynno(ci przy realizacji

zam6wienia wraz z informacjq o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b:

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.l) Podstawy rvyk-luczenia okrcSlone w art.24 ust. I ustarvy Pzp

lll.2.2) Zamawiajqcy przewiduje wykluczenic wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Tak Zamawiaj4cy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

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

6z18
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WST4PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NrE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA

SELEKCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu rTkluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postQpowaniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteririw selekcji

Nie

rlr.4) wyKAz OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW, SKT,ADANYCH PF(ZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART.25 UST. T PKT 3

USTAWY PZP:

l. Odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno6ci

gospodarczej, je2eli odrgbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

wystawionego nie wczeSniej ni2 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert.2. Jeieli

wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w punkcie I sklada dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania,

potwierdzaj4ce odpowiednio, 2e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo5ci. 3.

Dokumenty, o kt6rych mowa w punkcie 2 powinny byi wystawione nie wczeSniej ni2 6

miesiEcy przed uplywem terminu skladania ofert. 4. Je2eli w kraju, w kt6rym wykonawca ma

siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument

dotyczy, nie wydaje sig dokument6w, o kt6rych mowa w punkcie 2 zastgpuje sig je

dokumentem zawieraj4cym odpowiednio oSwiadczenie \\ykonawcy, ze wskazaniem osoby

albo os6b uprawnionych dojego reprezentacji, lub oSwiadczenie osoby, kt6rej dokument mial

dotyczyt, zloZone przed notariuszem lub przed organem s4dowym, administracyjnym albo

organem samorz4du zawodowego lub gospodarczego wiaSciwym ze wzglgdu na siedzibg lub

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OSWTADCZETt LUB DOKUMENT6W SKLADANYCH PF(ZEZ

WYKONAWC4 W POSTDPOWANTU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT I

USTAWY PZP
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I II.5. I ) W ZAKRESIE SPELNIANIA WAII.UNK(i\\' UDZIAtr,U W POSTf Polli\N I U :

III.5,2) W ZAKRESIE KRYTERI6W SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OSWTINCZNN LUB DOKUMENT6W SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWC4 W POSTDPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 2

USTAWY PZP

l. Dokumenty potwierdzaj4ce, 2e oferowane dostawy spelniaj4 wymagania Zamawiajqcego-

materialy firmowe - np. foldery, katalogi, ulotki, karty charakterystyki, instrukcja lub *yciEg z

instrukcji, dokumentacja techniczna, Swiadectwa rejestracji, oSwiadczenia producenta -
potwierdzaj4ce spelnianie przez oferowane wyroby wymagaf, Zamawiaj4cego. 2. Oryginalne

naboje gazowe ( pakiet nr 1. poz. 5), dopuszczone przez producenta sterylizatora na 100%

tlenku etylenu musz4 posiada6 kartg charakterystyki w formie elektronicznej aktualnq na dzieir

skladania ofert oraz adres strony internetowej (Sciezkg dostgpu i ew. hasio dostgpu w

przypadku, gdy producent nie posiada w/w danych na stronie intemetowej naleZy przekazywat,

aktualizacje kart charakterystyki do Zamawiaj4cego w formie elektronicznej przez caly czas

obowi4zywania umowy).

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

1 . Do oferty naleZy dolqczyf nastgpuj4ce dokumenty: l.l.Wypelniony i podpisany przez osoby

upowaZnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru

stanowiqcego zal4cznik nr I do specyfikacji. 1.2. Wypelniony i podpisany przez osoby

upowaZnione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy, sporz4dzony wedlug wzoru

stanowiqcego zal4cznik nr 1a do specyfikacji. Prosimy r6wnie2 o dol4czenie do oferty

wypelnionego dokumentu w formie elektronicznej na piycie CD/DVD. (Arkusz winien

zawierat wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postgpowania). 1.3.

OSwiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji (zal4cznik nr 2 i 2a do SIWZ). 1.4.

Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do reprezentowania

wykonawcy w postgpowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba reprezentuj4ca wykonawcA w

postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest wskazana jako upowa2niona do jego

reprezentacji we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji dzialalno3ci gospodarczej. 1.5. Pr6bki

oferowanych wyrob6w w iloSciach okreSlonych w zalqczniku nr la. Pakiet nr I i nr 4 ).

Wskazane jest, aby pr6bki zloZono osobno w trwale zamknigtym opakowaniu oraz aby oferta

nie zostala zlolona w opakowaniu zawieraj4cym pr6bki. Na opakowaniu zawieraj4cym pr6bki
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nalezy umieScii dokladny opis jak w punkcie 10.13 specyfikacji + napis,,pr6bki". Wskazane

jest r6wnie2 aby kalda zloZona pr6bka zostala opisana numerem czgSci i pozycji zam6wienia,

kt6rej dotyczy. Zamawiaj4cy nie dokona zwrotu przetestowanych pr6bek. Pr6bki na\e?y zloZy(,

w terminie i miejscu wymaczonym na skladanie ofert. Pr6bki zostanq wykorzystane przy

ocenie zgodnoSci oferowanych wyrob6w ze specyfikacj4 oraz przy ocenie ofert w kryterium

,,Jakoii". Pr6bki musz4 by6 dostarczone w oryginalnych opakowaniach, z etykietami

spelniaj4cymi wymogi ustawy o wyrobach medycznych ( jeSli dotyczy). Dopuszcza sig

zlozenie wymaganej ilo(ci pr6bek w opakowaniu zbiorczym (poprzez wyci4gnigcie

pozostalego asortymentu z opakowania). Dopuszcza sig r6wnieZ dol4czenie do wymaganych

pr6bek kserokopii etykiet spelniaj4cych wymogi ustawy o wyrobach medycznych- jeSIi

dotyczy (umieszczonych na oryginalnych opakowaniach). I .6. Materialy potwierdzaj4ce

wymagania Zamawiaj4cego okreSlone w zal4czniku nr la. - Pakiet nr 1 i nr 4.

SEKCJA IV: PROCEDURA

rv.l) oPrs

IV.1.1) Tryb udzielenia zam6wicnia: Przelarg nieograniczony

IV.l.2) Zamawiajqcy i4da wniesienia wadium:

Nie

Informac ja na temat wadium

IV.l.3) Przewiduje si9 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Nalezy poda6 informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sig zloienia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do

ofert katalogriw elektronicznych :

Nie

Dopuszcza sig zloZenie ofert w postaci katalo96w elektronicznych lub dol4czenia do ofert

katalo96w elektro n icznyc h:

Nie

Informac je dodatkowe:
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IV.1.5.) Wymaga sig zloienia oferty wariantorvej:

Nie

Dopuszcza sig zlozenie oleny wariantowej

Nie

Z\oienie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym zlo2eniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba rvykonawc6w, kt6rzy zostanq zaproszeni do udzialu w

postgpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjocje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, portnershuo innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.l.7) Informacje na tcmat umorvy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6rv:

Umowa ramowa bEdzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony internetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce

dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zloZenie ofert w

formie katalog6w elektronicznych:
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Przewiduje sig pobranie ze zlozonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporz?dzenia ofe( w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetorg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

NaleZy podai adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Nale2y rvskazad elementy, kt6rych ryartoSci bgdq przedmiotcm aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstaryionych lvartoSci, tvynikajqce z opisu przedmiotu

zamowlenta:

NaleZy podai, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcj i

elektronicznej oraz jaki bgdzie termin ich udostqpnienia:

Informacje dotyczqce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jakijest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcj i elektronicznej i jakie b9d4 warunki, na

jakich wykonawcy b9d4 mogli licytowai (ninimalne wysokoSci post4pieri):

Informacje dotyczEce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwi4zah i specyfikacji

technicznych w zakresie polqcze(i

Wymagania dotyczEce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas tru'ania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zloZyli nowych post4pieh, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFEIIT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV,2.2) Kryteria
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art.24aa ust. 1 usta$T Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogloszcniem, dialog konkurcncyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat ncgocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelniai wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze1e\ie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez

przeprowadzenia negocjacj i Nie

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

Nalezy podai informacje na temat etap6w negocjacji (w tym ticzbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagari zamawiajqcego lub inlormacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko6ci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiqzania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jezeli zamawial4cy przewiduje

nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania :

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiEzan'.

Nalezy podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partne rstwa innolvacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4

odpowiadai wszystkie oferty :
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Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajqcych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne wzqdzei informatycznych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreSlenie minimalnych wysoko5ci

postqpiefl:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zlo2yli nowych postqpien, zostan4 zakwalifikowani do nastqpnego

etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanq wprowadzone do treSci zawieranej umowy w

sprawie zam6wienia publicznego, albo o96lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania dotycz4ce zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV,s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowieri zawartej umowy rv stosunku do tre5ci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
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NaleZy wskazai zakres, charakter zmian otaz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana postanowieir niniejszej umowy moze byi dokonana przez strony w formie pisemnej w

drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewa2no5ci. 2. Zmiany postanowief niniejszej

umowy, sq dopu szczalne wyl4cznie w przypadku, gdy: a) nast4pilo obniZenie ceny jednostkowej

asortymentu, b) nast4pila zmiana numeru katalogowego produktu c) sposobu konfekcjonowania d)

liczby opakowai e) wystqpi przej6ciowy brak produktu z przy czyn leZacy ch po stronie producenta

przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu

objgtego umow4. I zmiany stawki podatku VAI - zwi4zanej z przedmiotem umowy - w tym

przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto. cena netto pozostanie niezmienna,

g) w przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki nastgpuje

z dniem wej5cia w Zycie aktu prawnego zmieniaj4cego stawkg, a w przypadku zmiany stawek

celnych wystEpienie o zmiang wymaga udokumentowanej formy pisemnej i zgody

Zamawiaj4cego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6b udostgpniania informacji o charaktcrze poufnym (jeieli dotyczy)

Srodki sluZ4ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskriw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data: 2017-11-07, godzina: l0:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebE udzielenia zam6wienia

(przetarg nieograniczony, przetatg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazai powody:

JEzyk lub jgzyki, w jakich mog4 byi sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin zwi4zania ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udziclenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania Srodkriw pochodz4cych z bud2etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych
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zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez pafst\ya czlonkolyskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt6re mialy byi przezoaczone na sfinansowanie

caloSci lub czgSci zam6wienia: Nie

IV,6.5) Przewiduje sig uniewainienie postQporvania o udzielenie zam6wienia, jeZeli Srodki

sluiqce sfinansowaniu zam6wieri na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re

zamawiajqcy zamierzal przeznaczy( na sfinansorvanie calo5ci lub czgSci zamriwienia, nie

zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Z AI- ACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

CzgSd nr: 1 Nazwa: Pakiet m I

l) Kr6tki opis przedmiotu zamriwienia (wielkoit, zakrcs, rodzai i ilolt dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebotyania i wymagafi) a rv przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzeborvania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa material6w do wyjalawiania wyrob6w

medycznych ( rgkawy, testy, papiery itp). Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera

zalqcznik nr la do SIWZ.

2) Wsp6lny Slownik Zam6wief (CPV): 33140000-3, 33 198000-4, 24960000-1,30192300-4

3) Warto6d czgSci zam6wienia(ieieli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Warto6i bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin *ykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoriczenia : 2018- l2-3 1

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
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Cena

JakoS6

60,00

40,00
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6) INFORMACJE DODATKO\YE:

CzgSd nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2

1) Kr6tki opis przedmiotu zamrhvienia fuielkolt, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagafi) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okre5lenie zapotrzebolvania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa r62nych material6w sterylizacyjnych.

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zalqcznik nr 1a do SIWZ.

2) Wsp6lny Slownik Zam6rvicfi(CPV): 33140000-3, 33198000-4, 24960000-1, 30192300-4

3) Warto56 czg5ci zam6rvienia(jcieli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Warto6i bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wTkonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakofczenia : 2018- 12-3 1

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 100.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg3d nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (vielkolt, zakres, rodzaj i iloit dostow, uslug lub rob6t
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budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagafi) a lv przypadku partnerstwa

innorvacyjnego -okre5lenie zapotrzebowania na innolvacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa material6w ( szczoteczki, koperty itp).

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zalqczntk w I a do SIWZ.

2) Wsp6lny Slownik Zam6wie[(CPV): 33140000-3, 33198000-4, 24960000-1, 30192300-4

3) WartoSd czgSci zam6wienia(je2eli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

WartoSi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin lvykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoficzenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgSd nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (vielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagartl a w przypadku partnersfwa

innowacyjnego -okre5lenie zapotrzebowania na innolvacyjny produkt, uslugg Iub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa material6w eksploatacyjnych do komputerowego

zarz4dzenia sterylizacj4 narzgdzi chirurgicznych. Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera

zal1cznik nr 1a do SIWZ.

2) Wsp6lny Slownik Zam6wief(CPV): 33140000-3, 33198000-4, 24960000-1,30192300-4

3) WartoS6 cze5ci zam6wienia(ie2eli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci zamriwienia):

17 218 2017-10-06,08:05

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id:e8 1...



Warto5d bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin rvykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakohczenia: 20 I 8 - 12-3 I

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

JakoSi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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