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Ogloszenie nr 596163-N-2017 z dnia 2017 -10-03 r.

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Dostawa material6w opatrunkowvch i pieluchomajtek

OGI,OSZENIE O ZAMoWENIU - DostaIT

Z,amieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotycry: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6llinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Naava projektu lub programu

O zamrlwienie mog4 ubiegad sig rylqcmie zaklady pracy chronionej oraz nykonawcy, kt6rych

dzialalnoSd, lub dzialalno5d ich *yodrgbnionych organizacyjnie jednostek, ktrire bgd4

realimwaly zamriwienie, obejmuje spoleczrA i zawodow4 integracjg os6b bgd4cych cdonkami

grup spoleczrie marginalimwanych

Nie

Natezy podai minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b nalei4cych do jednej lub wigcej

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

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamarviaj qcy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiajQcy powierryl/powierryli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierzyl/powierzyli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsprilnie przez zamawiajqcych

Nie
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Je2eli tak, nalery wymieni6 zamawiaj4cych, kt6rry wsp6lnie przeprowadzaje postQpowanie oraz

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

danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych pafstw cdonkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw

cdonkowskich Unii Europejskiej - majqce zastosowanie krajowe prawo zamriwiefi

publiczrych:

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.

+48338723111, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +480338723 1 1 1.

Adres strony intemetowej (LJRL): www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod kt6rym moma uzyskai dostgp do narzgdzi i lurzEdzefi lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny (proszg okre5li6):

Samodzielny Publicmy Zaklad Opieki Zdrowotnej

I.3) WSP6LNE UDZIELANIE ZAM6WIENIA (jeieti dotyczy)z

Podzial obowiEzk6w miqdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajEcymi

z innych paflstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajqcych jest odpowiedzialny

zA przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakin zakresie za przeprowadzenie postqpowania

odpowiadajq pozostali zamatial4cy, czy zam6wienie bqdzie udzielane przrz kaZdego z

zamawiaj4cych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostalych zamawiaj4cych) :

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieogranicmny', pelny i bezpo5redni dostgp do dokument6w z postgpowania moina uzyskad

pod adresem (URL)

Tak
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www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszr,mn bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

Tak

www.zozsuchabeskidzka.pl

Dostgp do dokumentriw z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moina uzyska6

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nalezy przesylad:

Elektroniczrie

Nie

adres

Dopuszcmne jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu rv postgpowaniu

w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskr5w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

rv inny sposr5b:

Tak

Inny spos6b:

Pisemnie

Adres:

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

Komunikacja elektroniczra $Tmaga korzystania znarqdd i urlz4dzel6 lub format6w plikriw,

kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, petny, bezpo3redni i bezplatny dostgp do tych narzgdzi moZna uryska6 pod
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adresem: (URL)

SEKCJA tr: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Naava nadana zamriwi eniru przezzzmawiaj4cego: Dostawa material6w opatrunkowych i

pieluchomajtek

Numer referencyjny : ZOZ.Y.010/DZP I 621 17

Przed wszcz,Eciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadmno dialog techniczmy

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Dostawy

II.3) Informacja o moilirvoSci skladania ofert czg3ciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moina skladad w

odniesieniu do:

wszystkich czgSci

Zamawiaj4cy zzstrzega sobie prawo do udzielenia l4czrie nastgpuj4cych czgSci lub grup

cz95ci:

Malisymalna liczba cz93ci zam6wienia, na kt6re moZe mstad udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

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

rob6t budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagair ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okreSlenie zapotrze bowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: Przedmiotem zam6wienia jest dostawa material6w opatrunkowych i pieluchomajtek.

Zam6wienie zostalo podzielone na25 czQSci. Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera

zal4cmik nr la do specyfikacji. Opis ten nalezy odcrytywai wraz z ewentualnymi zmianami tredci

specyfikacji, bgd4cymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapylania wykonawc6w.
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II.5) Gliwny kod CPV: 33140000-3

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Calkowita warto5d zam6wienia (ieieli zamawiajqcy podqje iffirmacje o wartoici

zam6v,ienia):

Wartosd bez VAT:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw - szacunkowa calkowita

maksymolna wartoii w calym okresie obowiqzywania umotuy ramowej lub dynamicznego

systemu zokup6w)

ll.7) Czy przewiduje si9 udzielenie zam6wiei, o kt6rych molva w art. 67 ust. I pkt 6 i 7 lub w

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

OkreSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostanq udzielone

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

II.8) Okres, w ktrirym realimwane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry mstala zawatta

umowa ramowa lub okres, na kt6ry mstal ustanowiony dynamicmy system zakup6w:

miesi4cach: lub dniach:

lub

data rozpocz4cia: lub zakoficznnia: 20 I 9-01 -3 1

IL9) Informacje dodatkorve:

SEKCJA III: trTFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.

EKONOMICZ'.{YM FTNANSOWYM ITE HNI M
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IIll) WARUNKT UDZTALU W POSTEPOWANIU

III.l.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowej,

o ile wynika to z odrgbnych przepis6w

OkeSlenie warunk6w: Zamawiajqcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
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Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomicma

Oke6lenie warunk6w: Zamawiajqcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno56 technicma lub zawodorva

OkreSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okreilil warunku w tym zakresie.

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

do udziatu w postgpowaniu imion i nanvisk os6b wykonuj4cych czynno5ci przy realizacli

zam6wienia wraz z informacj4 o kwalihkacjach zawodowych lub dodwiadczeniu tych os6b:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.I) Podstany nykluczenia okre6lone w art.24 ust. I ustarvy P4l

lll.2,2) T,amawiaj4cy przelviduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pq, Tak Zamawiajqcy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

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

III.3) WYKAZOSWTAICZB* SKLADANYCH PRZEZWYKONAWC4 W CELU

WST4PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON W\aKLUCZENIU ORAZ

spEt NIA WARUNKI UDZIALU W POST4POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

OSwiadczenie o nicpodleganiu wykluczeniu oraz spclnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selckcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWANCZTN LUB DOKUMENT6W, SKI,ADANYCH PPZE.Z

WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART, 25 UST. I PKT 3

USTAWY PZP:

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

gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

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

wystawionego nie wczeSniej niz 6 miesiQcy przed uplywem terminu skladania ofert.2. Ie2eli

wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w punkcie 1 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 upadloSci. 3.

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

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

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

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

dokumentem zawieraj4cym odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo

os6b uprawnionych do jego reprezentacji, Iub oSwiadczenie osoby, kt6rej dokument mial

dotyczyi,, zloZane przed notariuszem lub przed organem s4dowym, administracyjnym albo

organem samorz4du zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym ze wzglgdu na siedzibE lub

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

[r.5) WYKAZ OsWr,tOCZnN LUB DOKUMENT6W SKLADANYCH PP(ZEZ

WYKONAWC4 W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZEMA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART, 25 UST. 1 PKT 1

USTAWYPZP

I[.s.r) w ZAKRESIE SPELNTANTA WARUNK6W UDZIALU W pOSTIpOWANIU:

III.5.2) W ZAKRI,SIE KRYTERT6W SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OSWTAOCZTN LUB DOKUMENT6W SKLADANYCH PP.Z,EZ

WYKONAWC4 W pO ST4POWANTU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART, 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

Pr6bki oferowanych wyrob6w w ilo3ciach okreSlonych w zal4czniku nr 1a. Wskazane jest, aby

pr6bki zlo2ono osobno w trwale zamknigtym opakowaniu oraz aby oferta nie zostala z)oZona w

opakowaniu zawieraj4cym pr6bki. Na opakowaniu zawieraj4cym pr6bki naleZy umieScii
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dokladny opis jak w punkcie 10. l3 specyfikacji + 1api5 ,,pr6bkl'. Wskazane jest r6wniez aby

kaida olona pr6bka zostala opisana numerem czgSci i pozycji zam6wienia, kt6rej dotycry.

Zamawial4cy nie dokona zlwotu przetestowanych pr6bek. Pr6bki nalezy zlo2y6 w terminie i

miejscu wymaczonym na skladanie ofert. P16bki zostan4 wykorrystane przy ocenie zgodnodci

oferowanych wyrob6w ze specyfikacj4 oraz prry ocenie ofert w kryterium ,,JakoSi". Pr6bki

musz4 byi dostarczone w oryginalnych opakowaniach, z etykietami spelniaj4cymi wymogi

ustawy o wyrobach medycmych. Dopuszcza siq zloZenie wymaganej iloSci pr6bek w

opakowaniu zbiorcrym (poprzez wyci4gnigcie pozostalego asortymentu z opakowania).

Dopuszcza sig r6wnie2 dol4czenie do wymaganych pr6bek kserokopii etykiet spehriajqcych

wymogi ustawy o wyrobach medycmych (umieszczonych na oryginalnych opakowaniach).

Materialy potwierdzajqce wymagania jako3ciowe Zamawiaj4cego: 1. Materialy firmowe - np.

foldery, katalogi, materialy informacyjne, karty charakterystyki, ulotki, instrukcje lub wyciEgi z

instrukcii, dokumentacje techniczre, Swiadectwa rejestracji, o6wiadczenia producenta,

dokumenty okreSlaj4ce chlonno5i pieluchomajtek, - potwierdzaj4ce, 2e oferowane uyroby

spekriaj4 wymagania okreSlone przez Zamawiaj4cego. Zamawiaj4cy prosi o zamaczenie w

zlozonych materialach firmowych, kt6rych czg6ci i porycji (wynikaj4cych z zal4cmlka nr la do

specyfikacji) przedstawiony material dotycry. 2. Karty technicme wyrobu potwierdzaj4ce

wymagania (dotycry wsrystkich produkt6q dla kt6rych Zamawiajqcy okreSlil: gramaturg,

klasg, nieprzemakalnoSi, odpomoSi na rozerwania, dane technicme opasek gipsowych).

Zamawiaj4cy prosi o zaznaczenie w zloZonych kartach technicznych, kt6rych czgSci i pozycji

(wynikaj4cych z zal4cmrka nr 1a do specyfikacji) przedstawiona karta dotyczy.

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

Do oferty naleiry dol1czyt nastgpuj4ce dokumenty: 1. Wypehriony i podpisany przez osoby

upowa2nione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru

stanowi4cego zal4cznk nr 1 do specyfikacji. 2. Wypelniony i podpisany przez osoby

upowaZnione do reprezentowania wykonawcy arkusz cenouy, sporz4dzony wedlug wzoru

stanowi4cego zal4czrrtk nr 1a ( oferowany pakiet) do specyfikacji. Prosimy r6wniez o

dol4czenie do oferty wypehnionego dokumentu w formie elektronicmej na plycie CD/DVD.

(Arkusz winien zavieru(. wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania

postgpowania). 3. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do

reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba reprezentujqca

wykonawcA w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest wskazana jako upowainiona do

jego reprezentacji we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji dzialalnoSci gospodarczej.
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SEKCJA TV: PROCEDURA

rv.1)OPIS

IV,l.1) Tryb udzielenia zamriwienia: Przetarg nieoganiczony

IY.l.2) Zamzwiajqcy 2qda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Nalezy podai informacie na temat udzielania zaliczek:

IV.l.4) Wymaga sig doircnia ofert w postaci katalog6w elektroniczrych lub dol4czenia do

ofert katalog6w elektroniczrych:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicztych lub dol4czenia do ofert

katalo96w elektroniczrych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si9 doicnia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zloZenie oferty wariantowej

Nie

ZloZenie oferty wariantowej dopuszcza sig tytko zjednoczesnym zloZeniem oferty zasadnic zej:

Nie

IY.1.6) Przewidywana liczba uykonawctiw, kt6rry mstanq zaproszeni do udzialu w

postgpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, pqrtnerstwo

innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

9 234 2017-10-03, 08: l9



https ://bzp.uzp. gov.pl/ZP400PodgladOpubl ikowanego.aspx?id=72e

P rzewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.1.7) Informacje na temat umolrry ramolvej lub dynamicmego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bgdzie zawarta:

Cry przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umo\\y ramowej:

Przewidiana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdq zamieszcmne dodatkowe informacje dotycz4ce

dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicmego systemu zakup6w dopuszcza sig zlo2enie ofert w

formie katalo96w elektronicmych:

Przewiduje sig pobranie ze zlo2onych katalog6w elektronicmych informacji potrzebnych do

sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamiczrego systemu zakup6w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przrprowadzenie aukcji elektroniczrej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalery podai adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Naleiy wskazad elementy, ktrirych wartoici bgd4 przedmiotem aukcji elektronicmej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przrcdstawionych rvartoSci, wynikajqce z opisu przedmiotu
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zamo\r'lenla:

Nalezy podai, kt6re informacje zostanq udostQpnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicmej oraz jaki bQdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotycz4ce przebiegu aukcji elektronicmej:

Jakijest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej ijakie bgd4 warunki, na

jakich wykonawcy b9d4 mogli licytowa6 (minimalne wysokoSci postqpieri):

Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzQtu elektronicznego, rozwiqzaf, i specyhkacji

technicznych w zakresie pol4czeri:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektroniczrej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zloZyli nowych post4pieti, zostanq zakwalifrkowani do nastgpnego

etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektroniczrej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kr1'teria Znaczenie

Cena 60,00

.Tako(i 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art,24aa ust. I ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spehriai wszystkie oferty:
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Przewidziane jesl zastrzelenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez

przeprowadzenia negocjacji

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

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagari zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoSci nagr6d dla uykonawc6w, kt6rry podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwi4zania stanowiqce podstawg do skladania oferl, jeleli zamawiaj4cy przewiduje

nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby romti4zai:

Nalezy podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstrva innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4

odpowiadai wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia

Informacje dodatkowe:
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Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektronicma:

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

elektronicznej:

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

wymagania technicme \rz4dzlh informatycmych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicmej, w tym okreSlenie minimalnych wysokoSci

postEpieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rry nie zlozyli nowych post4pieri, zostan4 zakwalif*owani do nastgpnego

etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziahr w licytacji elektronicanej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicmej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanE wprowadzone do tre6ci zawieranej umowy w

sprawie zam6wienia publicmego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umo!\y:

Wymagania dotycz4ce zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy:

l3 z i,l 2017-10-03,08:19

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMTANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zniany postanowierfi zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano wyboru rvykonawcy: Thk

Nalery wskazai zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zrnian:

1. Zmiana postanowieri niniejszej umowy moirc byi dokonana przez strony w formie pisemnej w

drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewainoici.2. Zmiany postanowieri niniejszej

umowy s4 dopuszczalne wyl4cmie w prrypadku, gdy: a) nast4pilo obni2enie ceny jednostkowej

asortymentu, b) sposobu konfekcjonowania c) liczby opakowai d) wyst4pi przej3ciowy brak

produktu zprzyczyn le2acych po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu

zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objgtego umow4 iw cenie umownej. g)



zmiany stawki podatku VAI - zvvi4zanej z przedmiotem umowy - w tym przypadku znianie

ulegnie kwota podatku VAI i cena brutto, cena netto pozostanie niezrnienna, w przypadku zmiany

stawki podatku VAI w ramach niniejszej umowy zrniana stawki nastgpuje z dniem wejScia w Zycie

aktu prawnego zmieniaj4cego stawkg.

IV.6) INFORMACJE ADM INISTRACYJNE

IV.6.l) Spos6b udostgpniania informacji o charaktcrzr poufnym (ieieli dotyczy)

Srodki slui4ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data: 2017 -10-30, godzina: I 0:00,

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

(przetarg nieograniczony, przetarg ogtaniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazai powody:

Jgryk lub jgzyki, w jakich mog4 byi sporzEdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziafu w

postgpowaniu

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

ofert)

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

nieprzymania Srodk6rv pochodz4cych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych

zwrotowi Srodk6w z pomocy udzicloncj przez partstwa cdonkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt6re mialy byt. przentacmne na slinansowanie

caloSci lub czgSci zam6rvienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sig uniewainienie postgporvania o udzielenie zam6wienia, jeirli Srodki

sluiqce sfinansowaniu zam6rvieri na badania naukorve lub prace rozwojowe, kt6re

zamawiajqcy zamierzal przrznacz"vd na sfinansowanie caloSci lub czgSci zam6wienia, nie

mstaly mu przyzrane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

2017-10-03.08:19
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ZAI,ACZNTK I- INFORMACJE DOTYC ZACE OFERT CASCIOWYCH

CzgS6 nr: I Nazwa: Pakiet nr 1

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzoj i iloit dostaw, uslug lub robdt

budowlonych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagait) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa Srodk6w do pielggnacji sk6ry w iloSciach i

asortymencie okreSlonych w pakiecie nI I

2) Wsp6lny Slownik Zam6wie6(CPV): 33 140000-3,

3) WartoS6 czg5ci zam6wienia(ieieli zamawiajAcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

WartoS6 bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin *ykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakohczenia: 201 9-0 I -3 I

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczerrie

Cena 60 00

.TakoSi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz45d nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (tielkoS6, zakres, rodzaj i iloii dostaw, uslug lub robdt

budowlanych lub okreilenie zapolrzebowania i wymogah) a w przypadku partnerstwa

l5 z3,l 2017- l0-03, 08:19
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innowacyjnego -okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa folii operacyjnych w iloSci i asortymencie

okreSlonym w pakiecie nr 2

2) Wsp6lny Slownik Zam6wiefi(CPV): 33140000-3,

3) Warto56 czgSci zamriwicnia(jezeli zamarviaj4cy podaje informacje o wartoSci zam6rvienia):

Warto56 bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoriczenia: 2019-01 -3 1

5) Kryteria oceny ofcrt:

Krvterium Znaczenie

Cena 60,00

JakoSi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg5d nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoii, zakres, rodzaj i iloit dostav,, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapolrzebottania i wymagait) a w prrypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzeborvania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa opasek gipsowych w iloSci i asortymencie

okre5lonym w pakiecie nr 3

2) Wsp6lny Slownik Zam6wieti(CPV): 33140000-3,

3) WartoSd czgSci zam6rvie nia(jeieli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zamtiwienia):

WartoS6 bez VAI:
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Waluta:

4) Czas trwania lub termin $Tkonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakohczenia: 201 9-01 -3 I

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

JakoSi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgSd nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4

l) Krtitki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloi6 dostaw uslug lub robdt

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa opasek dzianych i elastycznych w iloici i

asortymencie okreSlonym w pakiecie nr 4

2) Wsp6lny Slownik Zam6wiei(CPV): 33140000-3,

3) WartoSd czgSci zam6wienia(jezeli zamawiajAcy podaje informacje o rvarto5ci zamriwienia):

WartoSd bez VAI:

Waluta:

17 234 2017-10-03,08:19
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5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60 00

JakoSi 40 00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg56 nr: 5 Nazrva: Pakiet nr 5

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkolt, zakres, rodzaj i iloit dostow, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wynagari) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okre6lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa plastr6w w ilo6ci i asortymencie okreSlonym w

pakiecie nr 5

2) Wsp6lny Slownik Zam6wief(CP\): 33140000-3,

3) WartoSd czgSci zamrSwienia(ieieli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Warto(i bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakohczenia: 201 9-01 -3 I

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60 00

JakoSi 40.00

18 234
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Czg56 nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi6, zakres, rodzaj i iloit dostaw uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zopotrzebowania i wymagait) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okre6lenie zapotrzebowania na innorvacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa opatrunk6w prrylepnych operacyjnych w iloSci i

asortymencie okreSlonym w pakiecie nr 6

2) Wsp6lny Slownik Zam6wie6(CPV): 33140000-3,

3) WartoS6 czg5ci zam6wienia(eirli zamawiajqcy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):

WartoSi bez VAf:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakohczenia: 201 9-01 -3 I

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteriu 
lznu"r"

nle

Cena
lo

0,00

JakoSi
l4

0 00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgSd nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7

l) Krtitki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloi6 dostaw uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagafi) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa opatrunk6w specjalistyczrych w iloSci i

asortymencie okre$lonym w pakiecie nr 7
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2) Wsp6lny Slorvnik Zamriwief(CPV): 33 140000-3,

3) WartoSd czgSci za m6wieniafiezeli zamawiajqcy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):

Warto56 bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoicznnia: 201 9-01 -3 1

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Jakoii 40.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz95d nr: 8 Nanva: Pakiet nr 8

1) Krritki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagori) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budorvlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa opatrunk6w specjalistycznych w itoSci i

asortymencie okreSlonym w pakiecie nr 8

2) Wsp6lny Slownik Zam6wieri(CPV): 33140000-3,

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

WartoSi bez VAf:

Waluta:

20 234

4) Czas trwania lub termin rvykonania:
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okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoficzenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

JakoSi 40 00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg56 nr: 9 Naava: Pakiet nr 9

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi6, zakres, rodzaj i iloit dostau uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagafi) a w prrypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa pieluchomajtek w iloSci i asortymencie

okre3lonym w pakiecie nr 9

2) Wsp6lny Slownik Zam6wie[(CPV): 33140000-3,

3) WartoS6 cz95ci zam6wienia(leirli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

WartoSi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin tykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczEcia:

data zakohczenia: 201 9-01 -3 1

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60 00
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JakoSi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgSd nr: l0 Nazwa: Pakiet nr l0

1) Kr6tki opis przedmiotu zamriwienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit doslaw uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i vymagari) a w prrypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrze bowania na innowacyjny produkt' uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa pieluchomajtek dla noworodk6w i dzieci w iloici i

asortymencie okeSlonym w pakiecie nr l0

2) Wsprilny Slownik Zamr5wiefi(CP\): 33140000-3,

3) WartoSd czg5ci zam6wicnia(jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

WartoSi bez VAI:

Waluta:

4) Czas trrvania lub termin uTkonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpocqcia:

data zako6czenia: 20 1 9 -01 -3 I

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

Cena 60,00

JakoSi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz45d nr: I I Nazwa: Pakiet nr 1 I

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6rvicnia (wielkoit, zakres, rodzai i iloit dostaw, uslug lub robdt
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budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagari) a rv prrypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa ligniny i waty w iloSci i asortymencie okre5lonym

w pakiecie nr I I

2) Wsp6lny Slownik Zam6wieri(CP\): 33 140000-3,

3) Warto6d czg5ci zam6wienia(ieicli zamarviajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Warto6i bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin uTkonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zako hc ze nia: 20 1 9 -0 | -3 I

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60 00

JakoSi 40 00

6) INTORMACJE DODATKOWE:

CzgSd nr: l2 Nazwa: Pakiet ff 12

1) Krtitki opis przedmiotu zamriwienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloii dostaw uslug lub robdt

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagait) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okre6lenie zapotrzebowania na innoryacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa kompre s6w oraz gazy jalowej i niejalowej w iloSci

i asortymencie okre6lonym w pakiecie nr 12

2) Wsp6lny Slownik Zam6wie6(CPV): 33140000-3,

3) WartoSd czgSci zam6wienia(jeieli zamarviaj4cy podaje informacje o rvartoSci zamrSwienia):
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WartoS6 bez VAI:

Waluta:

4) Czas trrvania lub termin rvykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakohczenia: 20 1 9-0 1 -3 1

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

JakoSi 40,00

6) INT'ORMACJE DODATKOWE:

Czg56 nr: l3 Nazrva: Pakiet nr l3

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloii dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagafr) a w prrypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostaw amaterial6w jalowych r6mych w iloSci i

asortymencie okreSlonym w pakiecie nr l3

2) Wsp6lny Slownik Zam6rviefi (CPV) : 33 I 40000-3,

3) WartoSd cz95ci zam6wienia(jeicli zamawiaj4cy podaje informacje o warto6ci zam6wienia):

Warto(i bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin rvykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

24 234 20l7- 10-03, 08: l9
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dala zakoiczrnia: 201 9-01-3 1

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60 00

JakoSi 40,00

6) INT'ORMACJE DODATKOWE:

Cz9S6 nr: 14 Nazwa: Pakiet nr 14

l) Kr6tki opis przedmiotu zamriwienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostotu, uslug lub robdt

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymogari) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okre6lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budorvlanelPrzedmiotem zam6wienia jest dostawa opatrunk6w pooparzeniowych w ilodci i

asortymencie okre5lonym w pakiecie nr l4

2) Wsp6lny Slownik Zam6wief (CP\): 33 I 40000-3,

3) Warto56 czg5ci zam6wienia(iefuli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Wa(oii bez VAI:

Waluta:

.l) Czas trwania lub tcrmin rykonania:

okres rv miesiqcach:

okres rv dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoriczenia: 2019-01-3 1

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60 00

JakoSi 40,00

25 234

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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CzgSd nr: 15 Naava: Pakiet nr 15

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

budowlanych lub okreilenie zapotrzebou'ania i vymagait) a rv przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa Srodk6w pielggnacyjnych w iloSci i asortymencie

okre5lonym w pakiecie nr l5

2) Wsp6lny Slownik Zam6wief (CPV): 33 140000-3,

3) Warto36 czg5ci zamrirvienia(je2cli zamarviaj4cy podaje informacje o wartoSci zamrSwienia):

Warto5i bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoirczenia: 20 I 9-0 1 -3 I

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Jakoii 40.00

6) INFORN4ACJE DODATKOWE:

Czg5d nr: 16 Nanva: pakiet nr 16

l) Krritki opis przedmiotu zamriwienia (u,ielkoit, zakres, rodzaj i iloi6 dostaw, uslug lub robdt

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagait) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenic zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budorvlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa pieluchomajtek w iloSci i asortymencie

26 234 2017- 10-03, 08: l9
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okre6lonym w pakiecie nr 16

2) Wsp6lny Slownik Zam6wie6(CPV): 33140000-3,

3) WartoSd czgSci zam6wienia(ezeli zamawiajlcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Warto5d bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakohczenia: 20 1 9-0 1 -3 I

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena

JakoSi

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg6d nr: 17 Nazwa: Pakiet nr 17

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw uslug lub robdt

btrdou,lanych lub okreilenie zopotrzebowania i wymogori) a w prrypadku partnerstwa

innowacyjnego -okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa g4bek hemostatycznych w iloSci i asortymencie

okreSlonym w pakiecie nr l7

2) Wsp6lny Slownik Zamriwief(CPV): 33 140000-3,

3) WartoSd czgSci zam6wienia(ieieli zamawiaj4cy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):

Warto(i bez VAT:

Waluta:

27 234 2017-10-03,08:19
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4) Czas trwania lub termin rvykonania:

okres w miesiEcach:

okres w dniach:

data rozpoczqcia:

data zakoiczenia: 20 1 9-01 -3 I

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

Cena 60,00

Jakoii 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg5d nr: 18 Nazwa: Pakiet nr 18

1) Kr6tki opis przedmiotu zamriwienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit doslaw uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebov,ania i v,ymagait) a w prrypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa mocowai do wkfui w iloSci i asortymencie

okreSlonym w pakiecie nr 18

2) Wsp6lny Slownik Zam6wief (CP\): 33 I 40000-3,

4) Czas trwania lub termin rvykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

dala rozpoczgcia:

data zakoiczenia: 201 9-0 l -3 I

5) Kryteria oceny ofert:

KUteriumlZnaczenie

28 234 2017- 10-03, 08; l9

3) WartoSd cz95ci zam6wienia(jezeli zamarviaj4cy podaje informacje o rvartoSci zam6wienia):

Warto(i bez VAT:

Waluta:



Cena

JakoS6

60,00

40,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgSd nr: 19 Nazwa: Pakiet nr 19

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzoj i iloit dostaw uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa jalowych zestaw6w opatrunkowych w iloSci i

asortymencie okreSlonym w pakiecie nr 19

2) WspSlny Slownik Zam6wieri(CP\): 33 140000-3,

3) WartoSd cz95ci zam6wienia(ieircli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

wartosi bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

dala zakoiczenia: 201 9-01 -3 1

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

JakoSi

6) INFORMACJE DODATKOWE:

29 234

Cz4Sd nr: 20 Naava: Pakiet nr 20

2017-10-03,08:19
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l) Kr6tki opis przedmiotu zam6rvienia (wielkoif, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagait) a w prrypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa zestaw6w do dializy przez cewnik w iloSci i

asortymencie okreSlonym w pakiecie nr 20

2) Wsp6lny Slownik Zam6wie6(CPV): 33140000-3,

3) WartoSd czgSci zam6wienia(ezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

WartoSi bez VAf:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia'.

data zakoiczenia: 20 I 9-01 -3 I

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

Cena 60,00

Jakoii 40 00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgSd nr: 21 Naava: Pakiet nr 21

1) Kr6tki opis przedmiotu zamriwienia (rielkoit, zakres, rodzaj i ilolt dostaw, uslug lub robdt

budowlanych lub okreilenie zapolrzeboltonio i wytnagait) a w prrypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreilenic zapotrzcbowania na innorvacyjny produkt' uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa zestaw6w do dializ w iloSci i asortymencie

okreSlonym w pakiecie nr 21

2) Wsp6lny Slownik Zam6wieri(CP\): 33 I 40000-3,

30 234 2017-10-03.08:19
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3) WartoSd cz4Sci zam6wienia(eirli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Warto5i bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wTkonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakohczenia: 201 9-01 -3 1

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60 00

JakoSi 40,00

CzgSd nr: 22 Naztt,at Pakiet nr 22

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t

budowlonych lub okreilenie zopotrzebowania i wymogait) a w prrypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa Opatrunk6w hemostatycznych w iloSci i

asortymencie okreSlonym w pakiecie nr 22

2) Wsp6lny Slownik Zam6wie6(CPV): 33 I 40000-3,

3) WartoSd czgSci zam6wienia(jezeli zamawiaj4cy podaje informacje o warto5ci zam6wienia)3

Warto5i bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

31 234 2017-10-03,08:19

6) INFOII.MAC.IE DODATKOWE :
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data rozpoczgcia'.

data mkof,czenia: 20 1 9-01 -3 I

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Jakoii 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg5d nr: 23 Nazwa: Pakiet nr 23

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloi6 dostaw uslug lub rob6t

budov'lanych ltrb okreilenie zapotrzebov,ania i wymagait) a w prrypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenic zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: Przedmiotem zam6wienia jest dostawa opatrunk6w hemostatycznych w iloSci i

asortymencie okreSlonym w pakiecie nr 23

2) Wsprilny Slownik Zamrlrviefi (CPV): 33 I 40000-3,

3) Wartoi6 czgSci zamriwienia(jezeli zamawiajqcy podaje informacje o warto6ci zam6wienia):

Wartoii bez VAf:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoficzenia: 2019-01-3 I

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60 00

JakoSi 40,00

32 234 2017-10-03. 08:19
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6) INFORMACJE DODATKOWE :

3) Warto5d czg5ci zam6wienia(ieieli zamawiaj4cy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):

WartoSi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakohczenia: 201 9-01 -3 1

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

Cena

JakoSi

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgSd nr: 25 Nazwa: Pakiet nr 25

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

budowlanych lub okre:ilenie zapotzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okre6lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugQ lub roboty

33 234 2017- 10-03, 08:19

Czg5d nr: 24 Nanta: Pakiet nr 24

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

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagari) a w prrypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa serwet operacyjnych i kompres6w w iloSci i

asortymencie okreSlonym w pakiecie ru 24

2) Wsp6lny Slownik Zam6wief(CP\z): 33 140000-3,

6rp0-_-l
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budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa Opatrunk6w do terapii podciSnieniowej w iloSci i

asortymencie okreSlonym w pakiecie nr 25

2) Wsp6lny Slownik Zam6wief (CP\t: 33 1 40000-3,

3) WartoSd cz95ci zam6wienia(leirli zamawiaj4cy podaje informacje o warto5ci zamriwienia):

WartoS6 bez VAI:

Waluta:

4) Czas trrvania lub termin rykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoiczenia: 20 1 9-0 1 -3 1

5) Kryteria oceny ofert:

Kr't,tprirrm

Cena 60,00

JakoSi 40,00

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

34 234 2017-l0-03,08:l9


