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Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Dostawa nici, siatek i stapler6w chirurgicznych - III postgpowanie

OGLOSZENIE O ZAM6WIENIU - Dostawv

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiqzkowe

Ogloszenie dotycry: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotycry projektu lub programu wsp6llinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mogq ubiegac sig rylqcznie zaklady pracy chronionej oraz rrykonawcy, kt6rych

dzialalno56, lub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgdq realizowaly

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

marginalizowanych

Nie

Nale2y podaC minimalny procentowy wska2nik zatrudnienia os6b nalezqcych do jednej lub wigcej kategorii, o

kt6rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niL 30o/o, os6b zatrudnionych przez zaklady pracy

chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAW CY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajqcy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiajqcy powierryUpowierryti przeprowadzenie

postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierryl/powierryli prowadzenie

postepowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiajqcych

Nie

Jezeli tak, naleA wymieni6 zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzajq postgpowanie oraz poda6

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z danymi do kontakt6w
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Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych paristw czlonkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W prrypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych paistw

czlonkowskich Unii Europejskiej - majqce zastosowanie krajow€ prawo zam6wief 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, pafistwo Polska, tel. +48338723111, 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 dostgp do narzgdzii urz4dzeh lub format6w plik6w,

kt6re nie s4 o96lnie dostgpne

1.2\ RODZAJ ZAMAWIAJ,{CEGO: Inny (proszg okre(lii):

Samodzielny Ptbhczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAM6WIENIA oei eti dotyc4 l

Podzial obowiqzk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania, w

tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajqcymi z innych pafistw

czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest odpowiedzialny za przeptowadzenie

postgpowania, czy i w jakim zdkresie za przeptowadzenie postQpowania odpowiadaj4 pozostali

zamawiajqcy, czy zam6wienie bgdzie udzielane pruezka2dego z zamawiaj4cych indywidualnie, czy

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiaj4cych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpo6redni dostgp do dokument6w z postQpowania moZna uryska6 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 postQpowania jest ograniczony - wigcej informacji mo2na uryskad pod

adresem

Nie
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nale2y przesylad:

Elektronicznie

Nie

adres

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

spos6b:

Nie

lnny 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

Komunikacja eleklroniczna wymaga korzystania z n arzgdzi i trzqdzef lub format6w plik6w, kt6re nie

sq og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzgdzi mo2na uzyskai pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajqcego: Dostawa nici, siatek i stapler6w chirurgicmych -

III postgpowanie

Numer referencyjny : ZOZ.Y.0l0 IDZP I 5 | / 18

Przed wszczgciem postQpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Dostawy

II.3) Informacja o moiliwoSci skladania ofert czgSciorych

Zam6wienie podzielone jest na cz93ci:
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Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moZna skladad w odniesieniu do:

wszystkich czgSci

Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do udzielenia lqcznie nastgpujqcych czgsci lub grup czgsci:

Maksymalna liczba czg5ci zam6wienia, na kt6re mo2e zostad udzielone zam6wienie jednemu

*ykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i ilo!6 dostaw uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagari ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

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

zam6wieniajest dostawa nici, siatek i stapler6w chirurgicmych dla Apteki Szpitalnej Zespolu Opieki

Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Zam6wienie zostalo podzielone na 3 czgdci. Szczeg6lowy opis

przedmiotu zam6wienia zawiera zal4cznik nr la do SIWZ.

II.5) Gl6wny kod CPV: 33141 100- I

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

33162200-5

II.6) Calkowita wartoS6 zam6wienia (je2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartolci zam6wienia):

WartoSi bez VAT:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakupiw - szacunkowa calkowita makswalna

wartoit w cabm okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupdw)

II.7) Czy przewiduje sig udzielenie zam6wieri, o kt6rych mowa w art,67 ust. lpkt6iTlubwart, 134

ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okre6lenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone zam6wienia, 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 realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta umowa

ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustano\ iony dynamiczny system zakup6w:
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miesi4cach: /aDdniach:

lub

data rozpoczQcia: lub zakoirczenial 20 I 9-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE NYM EKoNOMICZNYM.
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

IILI) WARUNKI UDZTALU W POST4POWANIU

IIL1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre3lonej dzialalno5ci zawodowej, o ile

wynika to z odrgbnych przepis6w

OkeSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okreilil warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.l.2) Sytuacja linansowa lub ekonomiczna

Okre5lenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okre5lil warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

IILl.3) ZdolnoSd techniczna Iub zawodowa

OkeSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie oke5lil warunku w tym zakresie.

Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzialu

w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonujqcych czynnoSci przy realizacji zam6wienia wraz z

informacjq o kwalifikacjach zawodowych lub doiwiadczeniu tych os6b:

Informacje dodatkowe:

rrr.2) PoDSTAWY WYKLUCZENTA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okreSlone w art. 24 ust. I ustarvy Pzp

lll.2.2) zrmawiaiqcy przewiduje nykluczenie wykonawcy na podstawie art,24 ust.5 ustawy pzp

Nie Zamawiajqcy przewiduje nastgpujqce fakultatywne podstawy wykl uczenia:

rIL3) WYKAZ OsWr,l,nCZrX SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W CELU WST4PNEGO

POTWIERDZf,NIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEI-NIA WARUNKI

UDZIALU W POST4POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI
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OSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak

O3wiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWTADCZEN LUB DOKUMENT6W, SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC{ W

POST4POWANTU NA WEZWANIE ZAMAWTAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 3 USTAWY PZP:

O5wiadczenie wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji - zal4cznik nr 2

rrls) wyKAZ oswl.locznr! LUB DoKUMENT6W SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W

POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

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

uI.5.1) W ZAKRESIE SPEI-NIANIA WARUNKoW UDZTALU W pOSTIpOWANIU:

Odwiadczenie wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji - zal1cznik nr 2a

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI6W SUrXC.lt:

III.6) WYKAZ OSWr.lnCZnX LUB DOKUMENToW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W

POST4POWANIU NA WEZWAI\IE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 2 USTAWY PZP

Karty katalogowe, dokumenty techniczne, instrukcje uZytkowania oferowanych wyrob6w. Pr6bki

okreSlone w rozdz. Xl pkt. 2b. Pr6bki stanowi4 element oferty - slu24 do oceny jako5ciowej.

Zamawialqcy wymaga dostarczenia pr6bek wraz z ofert4 cenow4.

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

l.Wypelniony i podpisany przez osoby upowaznione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty,

sporz4dzony wedlug wzoru stanowiqcego zalqcznik nr I do specyfikacji. 2. Wypelniony i podpisany przez

osoby upowa2nione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy, sporz4dzony wedlug wzoru

stanowi4cego zal4cznik nr 1a do specyfikacji. Prosimy r6wnie2 o dol4czenie do oferty wypelnionego

dokumentu w formie elektronicznej na plycie CD/DVD. (Arkusz winien zawierai 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 reprezentuj4ca wykonawcA w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest wskazanajako

upowa2niona dojego reprezentacji we wla5ciwym rejestrze lub ewidencji dzialalnoici gospodarczej.

4.Zalycznik nr 4 - oiwiadczenie RODO ( jezeli dotycry).

SIKC.IA IV: PROCEDURA

6z14 2018-07-13.12:24

rv.1) oPrs

IV1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

IV.l.2) Zamawiajqcy 24da wniesienia wadium:
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Nie

Informacja na temat wadium

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

Nie

Nalezy podad informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si9 zloLeoia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do ofert

katalog6w elektronicznych :

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do ofert katalog6w

elektronicmych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sig zlo2enia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlozenie oferty wariantowej

Nie

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym zloZeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rry zostanQ zaproszeni do udzialu w postgpowaniu

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

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Makymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

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

Umowa ramowa bgdzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

7 z14

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej:

2018-07 -13. 1224



https:/,/bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8 I 0...

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce dynamicmego

systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

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

katalog6w elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zloZonych katalog6w elektronicmych informacji potrzebnych do sporzqdzenia

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicmego systemu zakup6w:

Nale2y wskazad elementy, kt6rych wartosci bgdq przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikajqce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

Nie

Nalezy podai, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicmej orazjaki

bQdzie termin ich udostgpnienia:

lnformacje dotycz4ce przebiegu aukcji elektronicmej:

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej ijakie b9d4 warunki, najakich

wykonawcy bgd4 mogli licytowaC (minimalne wysoko3ci post4pieri):

Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, roatti4zah i specyfikacji technicmych w

zakesie pol4cze6:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej iczasie ich trwania:

8 214

Czas trwania:

2018-07-13. 12:24

IV.1.8) Aukcia elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznei (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogloszeniem) Nie

NaleZy podai adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:
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Czy wykonawcy, ktirzy nie zlo4li nowych post4piefi, zostanq zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.l) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryreria

Krvteria Znaczenie

cena 60,00

jako56 40,00

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

ust. I ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

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

IV.3.1) Informacj€ na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re muszq spelniaC wszystkie oferty:

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

przeprowadzenia negocj acji

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

Nalery podaC informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagaf zamawiajqcego 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 eiLeli zamawiajqcy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podziai dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwi4zah:

Nale2y poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

9z14 2018-07-13. 12:24
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Informacje dodatkowe:

IV,3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym muszq odpowiada6

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:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektronicma:

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

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

lechniczne ur z4dzeri i n form atycznych :

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

lnformacje o liczbie etap6w licytacji elektronicmej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rry nie zlozyli nowych postqpieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

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

zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania dotycz1ce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMTANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowief zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

kt6rej dokonano rvyboru wykonawcy: Tak

NaleLry wskaza1 zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

l0z14 2018-07 -13 , 12:24
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Zmiany postanowiefi niniejszej umowy, s4 dopuszczalne wyl4cznie w przypadku, gdy: a) nast4pilo obnizenie

ceny jednostkowej asortymentu, b) nast4pila zmiana sposobu konfekcjonowania c) w przypadku zakoiczenia

produkcji lub wycofania z rynku wyrobu bgd4cego przedmiotem zam6wienia dopuszcza sig zmiang na nowy

produkt o tych samych bqd2 lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, d) wyst4pi

przejSciowy brak produktu z przycryn leiacych po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu

produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objgtego umow4. e) zrniany stawki podatku

YAT - zwiqzanej z przedmiotem umowy - w tym przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena

brutto, cena netto pozostanie niezmienna, f) w przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej

umowy zmiana stawki nastgpuje z dniem wejScia w 2ycie aktu prawnego zmieniaj4cego stawkg.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Srodki slu2qce ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Dat^: 2018-07 -24, godzina: l0:00,

Sk6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Wskazai powody:

Jgryk lubjgzyki, w jakich mogq by6 sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

IV.6.3) Termin zwiqania ofertg: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

IV6.4) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpo\ ania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania Srodk6w pochodzqcych z bud2etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych zwrotowi

Srodk6w z pomocy udzielonej przez pafstrya czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), kt6re miaty byd przeznaczone na sfinansowanie caloSci lub czgsci zam6wienia:

IV.6.5) Przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, je2eli Srodki slu2qce

sfinansowaniu zam6wie{ na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re zamawiajqcy zamierzal

przeznaczy(. na slinansowanie caloSci lub czgSci zam6wienia, nie zostaly mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

llz14
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CzgSd nr: I Nazwa: Pakiet nr I

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

lub ol<reilenie zapotrzebowania i wymagafi) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie

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

dostawa nici chirurgicmych dla Apteki Szpitalnej Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej w ilo6ci i o

parametrach okre(lonych w pakiecie nr I

2) Wsp6lny Slownik Zam6wie6(CPV): 33141100- l, 33162200-5

3) WartoSd czgSci zam6wienia(ie2eli zamawiaj4cy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):

WartoS6 bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoriczenia: 2019 -06-30

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

cena 60,00

jakoS6

6) INFORMAC,]E DODATKOWE:

Cz95d nr: 2 Nazwa: pakiet nr 2

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienb (wielkoi6, zaktes, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t btdowlanych

lub okreilenie zapotrzebowania i wymagafi) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreSlenie

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

dostawa stapler6w chirurgicznych dla Apteki Szpitalnej Zespoli Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej w

iloSci i o paramerach oke5lonych w pakiecie ff2
2) Wsp6lny Slownik Zam6wieri(CPV): 33141 100-1, 33162200-5

12 214

3) Warto5d czgSci zam6wienia(e2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci zam6wienia):

2018-0'7 -13 , 12:24
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Wartosi bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoficzenia: 20 I 9-06-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium
lznn.r.ni

cena 60,00

jako$i
l*

0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg5d nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi6, zalcres, rodzaj i iloit dostow, uslug lub rob6t budowlanych

lub olaeilenie zapolrzebowania i wymagati) 
^ 

w prrypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie

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

dostawa siatek chirurgicznych dla Apteki Szpitalnej Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej w ilodci i

o parametrach okreSlonych w pakiecie nr 3

2) Wsp6lny Slownik Zam6wieh(CPV): 33141 100- l, 33162200-5

3) WartoSd czg3ci zam6wienia(ie2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Warto6i bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

dala rozpoczjcia'.

data zakoriczenia: 2019-06-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium
t_
lLnacze e

cena t,0,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:

https://bzp.uzp.gov.pUZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8 I 0...

14z14 2018-07-13. 12:24

[i"r"se loo,oo I


