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Ogloszenie nr 528903-N-20 | 8 z dnia 201 8-03-09 r

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Dostawa rgkawic

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogloszenia : Zamieszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotycry: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mogq ubiegad sig wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalnoSd, lub dzialalnoSd ich xyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgdq realizowaly

zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodowq integracjg os6b bgdqcych czlonkami grup spolecznie

marginalizowanych

Nie

Nale2y podai minimalny procentowy wska2nik zatrudnienia os6b nale24cych do jednej lub wigcej kategorii, o

kt6rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, os6b zatrudnionych przez zaklady pracy

chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajqcy

Nie

PostQpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyUpowierzyli przeprowadzenie

postQpo\ ania

Nie

Inf0rmacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierryl/powierryli prowadzenie

postQpowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiajqcych

Nie

Jezelitak, nale2y wymienii zamawiajqcych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzajq postgpowanie oraz poda(,

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z d.anymi do kontakt6w:
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Postepowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych pahstw czlonkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej - majqce zastosowanie krajowe prawo zam6wiefi publicznych:

Informacje dodatkowe:

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

Szpitalna 22 ,34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, pafstwo polska, tel. +483387231I l, e-mail

zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +480338723 I I l.

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym mozna uzyskai dostqp do narzgdzi i trzqdzefi lub format6w plik6w,

kt6re nie s4 o96lnie dostgpne

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: lnny (proszg okreSlii):

Samodzielny Publiczny Zaklqd Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPoLNE UDZIELANTE ZAMOWIENTA (jezeti dotyczy):

Podzial obowi4zk6w migdry zamaw iajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania, w

tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zamawiaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zafiawiaj4cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postgpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postQpowania odpowiadajq pozostali

zamawiajqcy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przezktZdego z zamawiaj4cych tndywidualnie, czy

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiajqcych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpo5redni dostgp do dokument6w z postgpowania mo2na uzyska6 pod

adresem (URL)

Tak

www.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 mo2na uzyskad pod

2zl'l

adresem

Nie
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleif przesylad:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny

spos6b:

Nie

Inny spos6b:

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

spos6b:

Tak

lnny spos6b:

pisemnie

Adres:

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

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzgd,ziiurzqdzefi lub format6w plik6w, kt6re nie

s4 o96lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostqp do tych narzQdzi mozna uzyskai pod adresem:

(U RL)

S[,KCJA II: PRZEDMIOT ZAMoWIENIA

II.l) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamzwiajqcego: Dostawa rgkawic

Nume r referency jny: ZOZ.Y.0l0|DZPl12118

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Dostawy

II.3) Informacja o mo2liwo5ci skladania ofert czg5ciowych

Zanowienie podzielone jest na czgdci:

Tak
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Ofefi lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu mo2na sklada6 w odniesieniu do:

wszystkich czQSci

Zrmawiajqcy zastrzega sobi€ prawo do udzielenia lqcznie nastgpuj4cych czgSci lub grup czg6ci:

Maksymalna liczba czgSci zam6wienia, na kt6re moZe zostad udzielone zam6wienic jednemu

wykonawcy:

IL4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloic doslaw, uslug luh robot

budowlanych lub okre!lenie zapotrzebovania i wymagafi 1a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: Przedmiotem

zam6wienia jest dostawa rgkawic chirurgicznych i zabiegowo -diagnostycznych o pararnetrach okre(lonych

zal4czniku nr la do SIWZ - pakiety I -5. Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zal1cznik nr la

do SIWZ. Opis ten nalezy odczytyvraf wraz z ewentualnymi zmianami treSci SIWZ, bgdqcymi np. wynikiem

udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawc6w.

IL5) Gl6wny kod CPV: 33141420-0

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Calkowita wartoSd zam6wienia (jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici zamiwienia):

Warto(6 bez VAI:

Waluta:

(w przypadku umdw ramowych lub dynamicznego systemu zakup1w szacunkowa calkowita maksynqlna

warto!6 w catry okresie obowiqzlwania umowy ramowej lub dlmamicznego systemu zakup6w)

ll.7) Czy przewiduje sig udzielenie zam6wier[, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt6 i T lubw art. 134

ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okre6lenie przedmiotu, wielkoici Iub zakresu oraz warunk6w na jakich zostanq udzielone zamorvienia. o

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

II.8) Okres, w kt6rym retlizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta umowa

ramorya lub okrcs, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesiqcach: l2 /16 dniach:

Iub
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data rozpoczQcia: lub zakoficzenia:

SEKC JA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE P NYM EKONOMICZNYM.
FINANSOWYM I TE,CHNICZNYM

III.I) WARUNKI UDZTALU W POST{POWANIU

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

wynika to z odrgbnych przepis6w

OkreSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okreilil warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

IILl.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreilenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

lnformacje dodatkowe

III.l,3) ZdolnoSd techniczna lub zawodowa

OkreSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

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

w postgpowaniu irnion i nazwisk os6b wykonujqcych czynnoSci przy realizacji zam6wienia wrazz

informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2,I) Podstawy wykluczenia okreslone w art.24 ust. I ustawy Pzp

lll.2.2) Zamzwiaiqcy przewiduje rrykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust.5 ustawy Pzp

Nie Zamawiaj4cy przewiduje nastgpujqce fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W CELU WST4PNEGO

POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLf,GA ON WYKLUCZf,NIU ORAZ SPELNIA WARUNKI

UDZIAI,U W POSTEPOWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA SELEKCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak
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OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWTADCZET! LUB DOKUMENToW , SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W

POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWTAJACEGO W CELU POTWIERDZENTA

OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 3 USTAWY PZP:

rrr.s) wYKAz oswra.tczrN LUB DOKUMENT6W SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W

POSTEPOWANIU NA WEZWANIf, ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWTERDZENTA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT I USTAWY PZP

rrr.5.1) w ZAKRESTE SPELNIANTA WARUNKoW UDZTALU W pOSTEpOWANtU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

IrI.6) WYKAZ OSWIADCZET( LUB DOKUMENToW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W

POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWTERDZENIA

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

Wymagane Swiadectwa: - do rgkawic chirurgicznych wykonanych z latexu oraz rgkawic chirurgicznych

bezlateksowych (poz. I i 2 - pakiet nr l) protokoly badafi producenta z kraju pochodzenia, nie starsze niz

z20l5r. (poziom protein, AQL, grubo56, dlugo(i), - do rgkawic ginekologicznych (poz. 3 pakiet nr I )

karta katalogowa, - do rgkawic chirurgicznych wykonanych z latexu oraz rgkawic chirurgicznych

bezlateksowych (poz. I i 2 - pakiet nr 1) badania na przenikalnosi wirus6w wg ASTM F l67l oraz krwi

syntetycznej wg ASTM F1670 wystawione przezjednostkg niezale2nq, nie starsze ni2 z 2Ol6r. - do

rgkawic diagnostycznych lateksowych, lekko pudrowanych (poz. I pakiet nr 2) prorokoly badari

producenta z kraju pochodzenia, nie starsze niz z 2015r. (poziom protein, AQL, gruboSi, dlugodi),

dokument potwierdzajqcy kat.l, badania na przenikalnoii wirus6w wg ASTM F 1671 oraz krwi

syntetycznej wg ASTM F1670 wystawione przez jednostkg ni ezaleZnq, nie starsze ni2 z2Ol6r. - do

rgkawic zabiegowo-diagnostycznych z lateksu, bezpudrowych (poz.2 pakiet nr 2) protokoly badan

producenta z kraju pochodzenia, nie starsze nizz20l5r. (poziom prolein, AQL. gruboSi, dlugo5i),

dokument potwierdzajqcy kat.lll, badania na przenikalnoSi wirus6w wg ASTM F l67l oraz krrvi

syntetycznej wg ASTM F1670 wystawione przezjednostkg niezaleznq, nie starsze ni2z20l6r. - do

rgkawic zabiegowo-diagnostycznych winylowych, bezpudrowych (poz. 4 pakiet nr 2) protokoly badarl

producenta z kraju pochodzenia, nie starsze ni2 z 2015r. (AQL, gruboSi, dlugodi), dokumenr

potwierdzajqcy kat. III, badania na przenikalno5i wirus6w wg ASTM F l67l oraz krwi synrerycznej wg

ASTM F1670 wystawione przez jednostkg niezalezn4, nie starsze nizz2016r. - do rgkawic zabiegowo-

diagnostycznych wykonanych z nitrylu, (poz. 5 pakiet nr 2) protokoly badafr producenta z kraju

pochodzenia, rie starsze ni' z20l5r. (AQL, gruboii, dlugoSi, sila zrywania), dokument potwierdzaj4cy

kat. III, badania na przenikalnoS6 wirus6w wg ASTM F167l oraz krwi syntetycznej wg ASTM F 1670

wystawione przez jednostkg niez,alezn4, nie starsze nizz20l6r. Badania na przenikalnoSi substancji
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chemicmych wg EN374-3 na min. 4 zwipki chemiczne,w tym TOyo izopropanol wystawiony przez

jednostkg niezalezn4. Certyfikat wystawiony przezjednostkq niezale2n1 doptszczajAcy do kontaktu z

zywnoSciA, - do rgkawic sekcyjnych (poz. 6 pakiet nr 2) karta katalogowa, - do rgkawic nitrylowych

flokowanych (poz. 7, pakiet nr 2) dokument dopuszczaj4cy do kontaktu z 2ywno5ci4, - do rgkawic

hypoalergicznych (pakiet nr 3, poz. l): karta danych technicznych, badania na przenikalno56 wirus6w wg

ASTM F l67l oraz krwi syntetycznej wg ISOl6604 wystawione przezjednostkg niezale2nq, nie starsze

niz z 2014r. - do rgkawic ograniczajqcych ekspozycjg na promieniowanie rentgenowskie ( pakiet nr 3,

poz. 2): karta danych technicznych, badania na przenikalnoSi wirus6w wg ASTM F l67l oraz krwi

syntetycznej wg ISOl6604 wystawione przezjednostkg niezaleznq, nie starsze niz z 2014r - do rgkawic

diagnostycznych nitrylowych (pakiet nr 4, poz. I ): zgodnoji z norm4 pN-EN 455- l ,2,3,4 potwierdzona

przezjednostkg notytikowan4, zgodnoSi z normq PN-EN374-2 Ochrona przed chemikaliami i

mikroorganizmami wg ASTM F 1671, penetracja przez krwiopochodne patogeny przy uzyciu czynnika

chorobotw6rczego phi-X- 174, zgodno6i z norm4 PN-8N374-3 odpomosi na przenikanie subsrancji

chemicznych. - do rgkawic hypoalergicznych ( pakiet 4, poz.2) zgodnoi(. z norm4 pN-EN 455

potwierdzona przezjednostkg notyfikowanq, zgodnoSi z normq 8N374-3-3 min. l2 substancji (poza

cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej I poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne,

zasady, alkohole i aldehydy, informacja o barierowoSci dla min.2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji -

etanolu i izopropanolu. Odpome przez co najmniej 30 minut na dzialanie min. l2 cytostatyk6w, w tym

Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu, Raport z wynikami badafi na przenikalnoSi

wirus6w zgodnie z normq ASTM F 167l , dokumenty potwierdzajqce wyr6b medyczny Klasy I iSrodek

ochrony indywidualnej Kategorii III - do rgkawic diagnostycznych nitrylowych (pakiet nr 5): zgodno!;( z

rrormami EN 455-\-2-3-4, EN 420, EN 388, EN 371-l-l-2-3, ASTM F t67l potwierdzone badaniami

jednostki niezaleznej od producenta, pozbawione tiuram6w oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC

jednostki niezalelnej. Dla wszystkich rgkawic: dokumenty dopuszczaj4ce do obrotu.

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

Do oferty nalezy dolqczyi nastgpuj4ce dokumenty: l. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaZnione

do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru stanowiqcego zal4cznik nr

I do specyfikacji. 2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa'Znione do reprezentowania wykonawcy

arkusz cenowy, sporz4dzony wedlug wzoru stanowiqcego zal4cznik nr la do specyfikacii. (Arkusz winien

zawiera6 wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postgpowania). 3. Oswiadczenia

wymienione w punkcie 5. I specyfikacji ( zalqczaik nr 2 i 2a do SIWZ). 4. Pelnomocnictwo - do

reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu i

zawarcia umowy, jeZeli osoba reprezentujqca wykonawcg w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nie

jest wskazana jako upowazniona do jego reprezentacji we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji dzialalnoSci

gospodarczej. 5. Dokumenty okreilone w rczdziale II pkt. 2.2.1: Wymagane Swiadectwa: - do rgkawic

chirurgicznych wykonanych z latexu oraz rgkawic chirurgicznych bezlateksowych (poz. 1 i 2 -pakiet nr
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I ) protokoly badari producenta z kraju pochodzenia, nie starsze niz z20l 5r. (poziom protein, AQL,

grubo3i, dlugo5i), - do rgkawic ginekologicznych (poz. 3 pakiet nr I ) karta katalogowa, - do rgkarvic

chirurgicmych wykonanych z latexu oraz rgkawic chirurgicznych bezlateksowych (poz. I i 2 - pakiet nr

l) badania na przenikalnos6 wirus6w wg ASTM Fl67l oraz krwi syntetycznej wg ASTM FI670

wystawione przez jednostkg niezaleZn4, nie starsze niZ z 2016r. - do rgkawic diagnostycznych

lateksowych, lekko pudrowanych (poz. I pakiet nr 2) protokoly badari producenta z kraju pochodzenia,

nie st^rsze nitz20l5r. (poziom protein, AQL, gruboS6, dlugo5i), dokument potwierdzajqcy kat. I,

badania na przenikalnoS6 wirus6w wg ASTM F 167l oraz krwi syntetycznej wg ASTM F1670

wystawione przez jednostkg niezalezn?, nie starsze niZz20I6r. - do rgkawic zabiegowo-diagnostycznych

z lateksu, bezpudrowych (poz.2 pakiet nr 2) protokoly badah producenta z kraju pochodzenia, nie starsze

niz z20l5r. (poziom protein, AQL, grubo6i, dlugo(6), dokument potwierdzaj4cy kat. Ill, badania na

przenikalno6i wirus6w wg ASTM Fl67l oraz krwi syntetycznej wg ASTM F1670 wystawione przez

jednostkg niezalezn4, nie starsze ni2 z 2016r. - do rgkawic zabiegowo-diagnostycznych winylowych,

bezpudrowych (poz. 4 pakiet nr 2) protokoly badaf producenta z kraju pochodzenia, nie starsze niz z

2015r. (AQL, gruboSi, dlugoSi), dokument potwierdzajqcy kat.III, badania na przenikalnoSi rvirus6w wg

ASTM Fl67l oraz krwi syntetycznej wg ASTM Fl670 wystawione przezjednostkg niezalezn1, nie

starsze niz z20l6r. - do rgkawic zabiegowo-diagnostycznych wykonanych z nitrylu, (poz. 5 pakiet nr 2)

protokoly badah producenta z kraju pochodzenia, nie starsze niLz20l5r. (AQL, gruboSi, dlugo5i, sita

zrywania), dokument potwierdzaj1cy kat.lll, badania na przenikalno5i wirus6w wg ASTMF16Tl oraz

krwi syntetycznej wg ASTM Fl670 wystawione przezjednostkg niezaleanq, nie starsze niLz2016r.

Badania na przenikalnoS6 substancji chemicznych wg 8N374-3 na min. 4 zwiqzki chemiczne, w tym 70%

izopropanol wystawiony przezjednostkg niezaleanq. Certyfikat wystawiony przezjednostkq niezale2n4

dopuszczaj4cy do kontaktu z Zywno5ci4, - do rgkawic sekcyjnych (poz. 6 pakier nr 2) karta katalogowa, -

do rgkawic nitrylowych flokowanych (poz.7, pakier nr 2) dokument dopuszczajqcy do kontaktu z

Zywno5ci4, - do rgkawic hypoalergicznych (pakiet nr 3, poz. l): karta danych technicznych, badania na

przenikalnoSd wirus6w wg ASTM F1671 oraz krwi syntetycznej wg lSOl6604 wvstawione przez

jednostkg niezaleZnq, nie starsze niz z20l4r. - do rgkawic ograniczaj4cych ekspozycjg na promieniowanie

rentgenowskie ( pakiet nr 3, poz. 2): karta danych technicznych, badania na przenikalnoSi wirus6w wg

ASTM Fl67l oraz krwi syntetycznej wg ISO16604 wystawione przezjednostkg niezaleznq, nie starsze

niz z 2014r. - do rgkawic diagnostycmych nitrylowych (pakiet nr 4, poz. I ): zgodno5i z norm4 PN-EN

455-1,2,3,4 potwierdzona przez jednostkg notyfikowanq, zgodno5i z normq PN-8N374-2 Ochrona przed

chemikaliami i mikroorganizmami wg ASTM F 1671, penetracja przez krwiopochodne patogeny przy

uzyciu czynnika chorobotw6rczego phi-X-174, zgodnosi z norm4 PN-8N374-3 odpomosi na przenikanie

substancji chemicznych. - do rgkawic hypoalergicznych ( pakiet 4, poz.2) zgodnodi z normq pN-EN 455

potwierdzona przez jednostkg notyfikowan4, zgodno66 z normq 8N374-3-3 min. I 2 substancji (poza

cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej I poziomie, w rym kwasy organiczne i nieorganiczne,
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zasady, alkohole i aldehydy, informacja o barierowosci dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji -

etanolu i izopropanolu. Odporne przez co najmniej 30 minut na dzialanie min. l2 cytostatyk6w, w tym

Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu, Raport z wynikami badari na przenikalnoS6

wirus6w zgodnie z norrrq ASTM F 1671 , dokumenty potwierdzajqce wyr6b medyczny Klasy I i (rodek

ochrony indywidualnej Kategorii III - do rgkawic diagnostycznych nitrylowych (pakiet nr 5); zgodnosi z

normami EN 455-l-2-3-4, EN 420, EN 388, EN 371-l-l-2-3, ASTM F l67l potwierdzone badaniami

jednostki niezale2nej od producenta, pozbawione tiuram6w oraz MBT potwierdzone badaniami HpLC

jednostki niezaleznej. Dla wszystkich rgkawic: dokumenty dopuszczaj4ce do obrotu.

SEKCJA IV: PROCEDUITA

rv.l) OPIS

IV.l.l) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

IV.l,2) Zamawiajqcy iqda wniesienia wadium:

Nie

Inlormacja na temat wadium

IV.l.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet *ykonania zam6wienia:

Nie

Nalezy podai informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.l.4) Wymaga sig zlo2enia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert

katalog6w elektronicznych :

Nie

Dopuszcza siq zlozenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do ofert katalog6w

elektronicmych:

Nie

Infonnacje dodatkowe:

IV.l.5.) Wymaga sig zlo2enia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza siq zloZenie ofeny wariantowej

l\ le

ZloZenie ofeny wariantowej dopuszcza siq tylko zjednoczesnym zloZeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.l.6) Przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostanq zaproszeni do udzialu w postepowaniu
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(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnersnro inno\,!acyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.1.7) Informacje na temat umorry ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bgdzie zawarta:

Czy przewid$e sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Nie

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdq zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce dynamicznego

systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlo2enie ofen w formie

katalog6w elektronicznych:

Nie

Przewiduje sig pobrante ze zlozonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do sporzqdzenia

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

Nie

IVl.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ogrLtniczony,

negocjacje z ogloszeniem) Nie

NaleZy poda6 adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Naleiy wskazad elementy, kt6rych wartoSci bgdq przedmiotem aukcji elektroniczncj:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych warto5ci, $Tnikaj4ce z opisu przcdmiotu
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zam6wienia:

Nie

Nalezy poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki

bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotyczqce przebiegu aukcji elektronicznej :

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w roku aukcji elektronicznej i jakie bgdq warunki, na jakich

wykonarvcy bgdq mogli licytowa6 (minimalne wysokoSci post4pieri):

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwi4zai i specyfikacji technicznych w

zakresie polqcze6:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Infonnacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zlo\li nowych postqpie6, zostanq zakwalifikowani do nastgpnego etapu: Nie

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

cena 60,00

IV.2.3) Zastosorvanie procedury, o kt6rej mowa w 
^rt.24^a 

ust. I ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

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

IV.3.l) Informacjc na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelniai wszystkie ofefty:

Przewidziane jest zastrze2enie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez

przeprowadzenia negocjacj i Nie

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

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

llzlT

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysoko6ci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiqzania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, j eaeli zamawiajqcy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postqpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi4zari: Nie

Nalezy podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiujqce minimalne wymagania, kt6rym muszq 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

Nie

Informacje dodatkowe:

IV4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona Iicytacja elektroniczna:

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

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania

tecfniczne urzqdzefl informatycznych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci post4pie6:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicmej iczasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rry nie zloZyli nowych post4pie6, zostanq zakwalifikowani do nastgpnego etapu: Nie

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w Iicytacji elektronicznej:
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Data: godzina:

Termin otwarcia I icytacji elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej

lstotne dla slron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do tre5ci zawieranej umowy w sprawie

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

Wymagania dotycz4ce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Infonnacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowief zawartej umowy w stosunku do treSci oferfy, na podstawie

kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

NaleZy wskazai zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

l. Zmiana postanowieh niniejszej umowy moze byi dokonana przez strony w formie pisemnej w drodze

aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznoSci. 2. Zmiany postanowieri niniejszej umowy, sq

dopuszczalne wylqcznie w przypadku, gdy: a) nast4pilo obnizenie ceny jednostkowej asortymentu, b) zmiany

stawki podatku VAI - zwiqzanej z przedmiotem umowy - w tym przypadku zmianie ulegnie kwota podatku

VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna, c) w przypadku zmiany slawki podatku VAf w ramach

niniejszej umowy zmiana stawki nastgpuje z dniem wejScia w zycie aktu prawnego zmieniaj4cego stawkg, a

w przypadku zmiany stawek celnych wyst4pienie o zmiang wymaga udokumentowanej formy pisemnej i

zgody Zamawiaj4cego

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.l) Spos6b udostgpniania inlbrmacji o charakterze poufnym (je2eli dotyczy)

Srodki sluiqce ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2018-04-06, godzina: l0:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na pilnq potrzebg udzielenia zam6wienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazai powody:
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postgpowaniu

> POLSKI

IV.6.3) Termin zwiqzania ofertq: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terntinu skladania ot-err)

IV.6.4) Przewiduje siQ uniewaZnienie postgpowania o udziclenie zam6wie nia, w prrypadku

nieprryznania Srodk6w pochodz4cych z bud2etu Unii Europejskiej oraz niepodlegajlcych zwrotowi

Srodk6w z pomocy udzielonej przez pa stwa czlonkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), kt6re mialy by6 przeznaczone na sfinansowanie calo5ci lub czgsci zam6wienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, je2eli 5rodki slui4ce

sfinansowaniu zam6wieri na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re zamawiajqcy zamierzal

przeznaczy( na sfinansowanie caloici lub czg5ci zam6wienia, nie zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - INFORMA CJE DOTYCZACE OFERT CZE SCIOWYCH

CzgSd nr: I Nazwa: Pakiet nr I

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit. zakres, rodzaj i iloit dostqw, uslug lub robot butlou'lanych

lub okreilenie zapotrzebowania i tvwagan) a w prrypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedm iotem zam6wienia jesr

dostawa rgkawic lateksowych, bezlateksowych i ginekologicznych w iloici i asonymencie okredlonym rv

pakiecie nr I

2) Wsp6lny Slownik Zam6wie6(CP\): 33 141420-0,

3) WartoSd czg5ci zam6wienia(ieZeli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Wartosd bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin rrykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoiczenia: 201 9-04-3 0

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

cena 60,00
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6) INFORMACJE DODA'I'KOWE:

C2956 nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2

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

lub okrellenie zapotrzebowunia i wymagufr) a w prrypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest

dostawa rgkawic diagnostycznych lateksowych, nitrylowych, foliowych, sekcyjnych w ilodci i asortymencie

okre5lonym w pakiecie nr 2

2) Wsp6lny Slownik Zam6wier[(CP\): 33 | 4 | 420-0,

3) WartoSi czQSci zam6wienia(eZeli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Wartosi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakohczenia: 20 I 9-04-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteriurn Znaczenie

cena 60.00

jakoSi 40,00

6) INFOITMACJE DODA'I-KOWE :

CzgSd nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i ilolt dostaw uslug lub robdt budowlanych

lub olveilenia zapotrzebowania i wymagai) a w prrypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wieniajest

dostarva rgkawic rgkawic chirurgicznych bezlateksowych hypoalergicznych w iloSci iasortymencie okreSlonym

w pakiecie nr 3
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2) Wsp6lny Slownik Zam6wie16(CPV): 33 | 4 | 420-0.

3) WartoSd czgSci zam6wienia(eZeli zamawiajqcy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):

Warto(i bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin rrykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczQcia'.

data zako6czenia: 20 19 -04 -30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60 00

jakoSi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgSd nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4

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

lub okreilenie zapotrzebowania i wymagafi) t w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre6lenic

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest

dostawa rgkawic diagnostycznych nitrylowych w ilo5ci i asortymencie okreilonym w pakiecie nr 4

2) Wsp6lny Slownik Zam6wieri(CPV): 33 141420-0,

3) Warto66 czg5ci zam6wienia(ieteli zamawiaj4cy podaje informacje o wartosci zam6wienia):

Warto6i bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

dala rczpoczQcia'.

data zakohczenia 201 9-04-30

5) Kryteria oceny ofert:
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Krvterium Znaczenie

cerla 60,00

jakoSi 40,00

6) INFORMAC.'E DODATKOWE:

Czg6d nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zalves, rodzaj i ilolt dostaw, uslug lub robdt budowlanych

lub okreilenie zupotrzebowania i wymagail a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest

dostawa rgkawic diagnostycznych nitrylowych w ilo5ci iasortymencie okre5lonym w pakiecie nr 5

2) Wsp6lny Slownik Zam6wieri(CPV): 33141420-0,

3) WartoSd czq6ci zam6wienia(jc2eli zamawiaj4cy podaje informacje o wartosci zam6wienia):

Wartosi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakonczenia: 201 9-04-30

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

cena 60,00

jakoSi 40,00

6) INFOIT}IACJE DODATKOWE:
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