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Ogloszenie nr 632021-N-2018 z dnia 2018-10-04 r

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Dostawr material6w opatrunkowych i pi€luchomrjtek

oGLOSZENTE O ZAMoWIENIU - Dosrawy

Zrmieszcza0ie ogloszenia: Zamieszczanie obowiqzkowe

Ogloszenie dotyczy: Zamorvienia publicznego

Zrm6wienie dotyczy projektu lub pmgramu wsp6lfinsnsow.nego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwr projektu lub progr.mu

0 zsm6wienie mog4 ubicgrt si1 wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych dzialalnos6, lub dzialalnost ich

tryodrebnionych oryanizrcyjni. jednostek kt6re bQdq rerlizowaly zam6wienie, obejmuj€ spolcczn4 i zawodowq integrrci( os6b btd4cych

czlonkami grup spolecznie m!rginalizowanych

Nie

Nalezy podad minimalny procentowy wskainik zatrudnienia os6b nalezQcych dojednej lub wigcej kategorii, o kldrych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy

Pzp, nie mniejszy niz 30%, os6b zalrudnionych przez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Posttpowanie przeprorradz! centralny zamawiajqcy

Nie

Post9powrnie przepror}adza podmiot, kt6remu zamrwiajqcy powierzyypowierzyli przeprowrdzcnie posttpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktdremu zamawisilcy powierzyupowierzyli pmw.dzenie postlpow|nia:

Postlpowrnie jest przepronadzanc wsp6lnie pnez zamawirjqclch

Nie

Jezeli tal, nalezy w)mienic zamawiajqcych, ktorzy wspolnie przeprowadzajq postgpowanle oraz podad adresy ich siedzib, krajowc numcry

identyfikacyjne oraz osoby do kontakr6w wraz z danymi do kontaktow:

Post(powrnie jest przeprowadzane wsp6lnie z zam.wiai{cymi z innych paistw czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przyprdku przcpro\udzani. posttpowania wsp6llie z ?.mrwirjqcymi z innych psistw czlonkowskich Unii Europejskiej - mrjq(e

zastosowrnie kmjowe prswo zrm6wiei publicznych:

lnformacje dodatkowe:

I. l) NAzwA I ADRES: Zesp6l Opieki Zdrowotnej, kajowy numer identyfikacyjny 000304415, ul. ul. Szpitalna 22,34-2OO Sucha Beskidzka,

woj. malopolskie, panstwo Polska, tel. +483387231 I l, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +480338?21I I l.

Adres strony intemetowej (URL): wwwzozsuchabeskidzka.pl

Adres profilu nabywcy: w \r.w zozs uchabcskidzka. pl

Adres strony intemelowej pod kldrym mozna uzyskaa dostgp do niirzgdzi i urzqdzeir lub formal6w plik6\r,, krore nie sq ogolnie dosrgpne

l. 2) RODZAJ ZAMAWrAJACECO: Inny (proszg okeslid):

1z2l 2018- l0-04, l3: l3



https://bzp.uzp. gov.pVZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ae

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotne.j

I.3) WSP6LNE UDZIELANTE ZAMoWIENIA, Aeaeli dotyc? :

Podzial obowiqzk6w migdzy zamawiajqcymi w ptzypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowaria, w tym w przypadku wsp6lnego

przeprowadzania postQpowania z zamawiajqcymi z innych panslrv czlonkowskich Unii Europejskiej (L16ry z zamawiajqcych jest

odpowiedzialny za przeprowadz€nie postgpowania. czy i w jakim zakesie za przeprowadzenie postQpowania odpowiadajq pozostali

zamawiajqcy, czy zam6wienie bgdzie udzielane pP,ezkazdego zzunawiajqcych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i

na rzecz pozostalych zarnalviajqcych):

I,4} KOMUNIKACJA:

Nieogreniczony, p€lny i bezposredni dosttp do dokumentdw z postQpowania moinr uzyskaa pod adresem (URL)

TaI

Adres strony int€rnetowej, na kt6rej zamieszczona bldzia specyfikacia istotnych $srulk6w zamdwienia

Tal

DostQp do dokument6w z postQporvsnia jcst ograniczony - wiQcej informacji moins uzyskat pod adrescm

Nie

Ofcrty lub wDioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu naleZy przesylaa:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczotre jest prz€slrnie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w posttpowrniu w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu w inny spos6b

Tak

lnny spos6b:

pisemnie

Adres:

Zespol Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Komunikacja elcktroniczna wymaga korzystiniz z n^rzQt)zi i lrz4dzef lub formal6w plikdw, kl6re nie se 0g6lnie dostQpne

Nie

Nieograniczony. pclny. bczposredni i bezplahy doslgp do tych narzgdzi mozna uzyskaa pod adresem: (URL)

SEKC.IA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

ll.1) Nazw-a nadana zam6rrieniu przez zamawiaj4cego: Dostalva materialow opatrunkowych i pieluchomajtek

Numer relerencyjnyi ZOZ.V.0 lllDZP / 54/ 18

Przed wszczgciem postgpowenir o udziclenie zam6wienia przeprowrdzono dixlog techniczny

Nie
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Il.2) Rodzaj zam6\rienis: Dosta\\ry

ll.3) lnformacja o mo2liwosci skladanis ofert czlsciowych

Zamowienie podzielonc jest na czFsci:

Tak

Ofert, lub rrnioski o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu moina skladad w odniesieniu do:

wszystkich czgici

Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do udzielenia lqcznie nasttpujqcych cztsci lub grup czQSci:

Ilal(symalni liczba czgSci zam6wienia, na k(6re moZe zostad udzielone zam6wienie jednemu wvkonawc!

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienix fplelkolt, zakres, rod:a1 i iloit dostaw, uslug lub robdl budowlafiych lub okreilenie :apotr:ebov'ania i

$yndgii ) r\v przypidku partnerstws innow.cyinego - okresl€uie zrpotrzebowania n, innowrcyjny produkt, uslugQ lub roboty

budowlatre: Pnedmiotem zam6wieniajest dostawa materialdw opatrunkowych i pieluchomajtek. Zam6wieme zostalo podzielone na 23 czlsci.

Szczegorowy opis przedmiolu zarn6wienia zawiera zal4cznik nr la do specylikacji. Opis ten nalezy odczytywad wraz z €wentua.lnymr zmiaramr

tresci specyfikacji, bgdqcymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawcow.

Il.5) Gl6wny kod CPY: ll140000-3

Dodatkowe kody CP\':

ll.6) Calkowita w.rtoS( zrmfwieair (je:eli ,amataqqcy podaJe infornoc|e o vartoici .amdwieni.t)

Wartos6 bez VAT:

Wduta:

(w pr.ypad*u undw ronowych lub dynamic:nego systemu :aku$w s.acukowo calkowita maLsymalna wartoit w calym okreste

obov) iq;yttanio umow! ramowej lub dynam ic:ne go systemu.a*uNw)

ll.7) Czy przewiduje sit udzielenie zam6ryie6, o kt6rych mowa w art.67 ust. I pkt6iTlubwart. 134 ust.6 pkt J ustawy Pzp: Nie

okeslenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w najakich zostan4 udzielone zarn6wienia. o ktorych mowa w art. 67 u3t. I pkt 6 lub w

art. ll4 us!. 6 pkt 3 uslawl,Pzpl

Il.8) Okras, w kt6rym rcalizowene b{dzie zrm6wienie lub okres, nr kt6ry zostrla zawart, umow! rrmowr lub okrcs, nr kt6ry zostal

ustrnowiony dynemiczny system zakup6w:

miesiqcach: /rrdnisch:

lub

dats rozpoczgci.: /r, z.ko6czenia: 2020-01-3 I

ll.9) lnformacie dodalkorr e

SEKCJA III: INFORMA
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rrr.r) WARUNKT trDztALu w PosTIPowAN[]

tlI.l.I) Kompet.rcje lub uprawnienie do prord.dzenia okr.Slonej dzi.lelnoSci zawodowej, o ile l+ynika to z odrQbnych przepisriw

OkeSlenie warunk6rvt Zamawiaj4cy nie okreslil warunkdw w tym zakesie.

Informacje dodatkowe

III.l.2) Syturcj. finanrowa lub ekonomi(znr

Oke(lenie warunkow: Zamawiajqcy nie okreslil warunk6w w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.l.3) ZdolnoS[ tcchnicznx lub zrwodowa

Okeilenie warunk6lv: Zamawiajqcy nie okreSlil warunkdw w rym zakesie.

Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk osob

wykonujqcych czynnosci ptzy rcalizacji zam6wienia wraz z informacjq o kwdifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych os6b:

lnformacje doda[(owe:

III.2) PODSTAWY WYKI,t]CZENIA

IIl.2.l) Podst.wy wyklucz€nia okreslone w srt. 24 ust. I ustrwy Pzp

IIl.2.2) Zamawirjqcy przewiduie wykluczenic wykonerdcy n. podstawie srt.24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiajqcy przewiduje

nastgpujqce fakultatywne podstawy wykluczenia:

rrr.3) w]'KAz oswlADCzEr\n SKLADAN!',CH PRZEZ WYKO\A$'CE lv CELT WSTqPNEGO POTWTERDZDNTA, zE:{rE

PODLEGA ON WYKLTiCZENIT] ORA.Z SPELNIA WARTTNKI IIDZIALT' lV POSTqPO\\ANITI ORAZ SPELNIA KRI'TERJA

SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodlegrniu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkdw udzialu w postQpowaniu

Trk

Oswiadczeni. o spelni.ni! kr-ateri6* selek.ji

Nie

rrr.4) wYKAz osrvtADCZEI( LUB DOKUMENT6W , SKT,ADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTqPOWITNIU NA

WEZ1VANIE ZAMAWIAJACf,GO W CELI.] POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI. O XT6RYCH MOWA W ART. 25 TIST. I PKT 3

TISTAWY PZP:

III.5) WYI'AZ OSWIADCZEN LUB DOKT]MENT6W SKLADANYC}I PRZEZ WYKONAWCE W POST4POWANIU NA

WEZ\IAME ZAM-A\YIA.IACEGO \\'CEI,II POT1VIf,RDZf,NIA OKOLICZNOSCI. O KT6RT'CH }IOWA W ART. 25 TIST. I PKT I

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPELNTANTA TVARITNK6W UDZIALtT W POSTqPO$ANrti:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI6W SEI,EXCJI:

III.6) WYI'dZ OSWIADCZEI( LUB DOKT]NTENT6W SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCI \Y POSTOPO\\ANITI NA

WEZ\\ANIE ZAil|AWIAJACtrGO \\'CELT] POTWItrRDZENIA OKOLICZNOSCI. O XT6R}CH }'OWA \1'ART, 25 t'ST, I PKT 2

USTAWY PZP

l. Pr6bki oferowanych wyrob6w w ilosciach okreslonych w zalEczniku nr la. Wskazane jest. aby probki zlozono osobno w trwale zamkniQlym

opakowaniu oraz aby oferta nie zostala zlo2ona w opakowaniu zawieraiqcym probki. Na opakowaniu zawierajqcym pr6bki nalezy umie(cii
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dokladny opis jak w punkcie 10. 13 specyfikacji + napis ,,probki". wskazaie jest r6wniez aby ktzda zlozona pr,6bka zostala opisana numerem

czQsci i pozycji zarn6wienia, kt6rej dotyczy. Zamawiajqcy nie dokona zwrotu przetestowanych pr6bek. Pr6bki nalezy zlo2y6 w termrnie I

miejscu wyznaczonym na skladanie ofert. Prdbki zostanq wykorzystane przy ocenie zgodno6ci oferowanych wyrob6w ze specyfikacjq oraz przy

ocenie olert w kryterium ,,Jakosd". Prdbki muszq byd dostarczone w oryginalnych opakowaniach, z etykietami spelniaj4cymi $rymogi ustawy o

wyrobach medycznych. Dopuszcza sil zlozenie wymaganej ilosci probek w opakowaniu zbiorczym (poprzez wyci4gnigcie pozostalego

aso ymentu z opakowania). Dopuszcza si8 ro$'niez dolqczenie do wlmagalych probek kserokopii etykiet spelniajqcych wymogi uslawy o

wyrobach medycalych (umieszczonych na oryginalnych opakowanrach). 2. Materialy potwierdzajqce wymaganiajakosciowe Zamawiajqcego:

3. Malerialy firmowe np. lioldery, kataloei, materialy informacyjne, karty charakterystyki, ulotki, instrukcje lub wyciqgi z instrukcji,

dokumenlacje techniczne, Swiadeawa rejesracji, oSwiadczenia producenra, dokumenry okeslajQce chlonnosa pieluchomajrek, -
potwierdzajqce, 2e oferowane *yroby spelniajq wlmagania okeilone przezZafiawtalqcego. Zarnawia.;qcy prosr o zaznaczenie w zlozonych

materialach firmowych, kt6rych czpSci i pozycji (wynikajqcych z zalqcznika nr la do specyfikacji) przedstawiony material doryczy. 4 Karty

techniczne uyrobu potwierdzajqce wymagania (dolyczy wszystkich produkt6w, dla kt6rych Zamawiajqcy okredlil: gramaturq, klas9,

nieprzemakalnoS6, odpornose na,ozerwani4 dane techniczne opasck gipsowych). Zamawiajqcy prosi o zaznaczenie w zlozonych kartach

technicznych, kt6rych czgSci i pozycji (wynikaj qcych z zalqczntka nr la do specyfikacji) pnedstawiona karta dotyczy.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE wYMIENIONT w pkt lll.3) - lll.6)

l. Ofeng nale2y sporzqdzii wj9zyku polskim, w formie pisemnej. .2. Do ofe(y nalezf dolqczyi nastQpuj4ce dokumeniyi 2. Wypehiony i

podpisany przez osoby upowaznione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporzqdzony wedlug wzoru stalowiqc€go zd4cznik nr I

do specyfikac.ji. 3. wypelniony i podpisany przez osoby upowaznione do reprezenlowania wykonawcy arkusz cenowy, sporzqdzony wedlug

wzoru stanowiqcego zalqcznik nr la do specyfikacji. Prosimy r6wnieZ o dol{zenie do oferty wypelnionego dokumentu w formie elektronicznej

na plycie CD/DVD. (Arkusz winien zawierac wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania poslgpowania). 4. Oswiadczenia

wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zalqcznik nr 2 i 2a do SIWZ). 5. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu

albo do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu i zawarcia umowy, jezeli osoba reprezentuj4ca *ykonawca w postgpowaniu o udzielenie

zamowienia nie jest wskazanajako upowazniona do jego reprezentacji we wlasciwym rejestrze lub ewidencji dzialalnosci gospodarczej.

rvl) oPrs

M.l) ]'ryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

M.2) Zrmawiaj4cy i4da wniesienis wadiumi

Nie

Informacja na temat wadium

I\:1.3) Przeniduje siQ udzielenie zaliczek na poczel w).konania zam6hienia:

Nle

Nalezy podaa informacje na temal udzielinla zaliczek:

IVl.d) Wymaga 5iQ zloienia ofert rry postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert katalogdw elektronicznychi

Nie

Dopuszcza sig zlozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolqczenia do ofen katalog6w elektronicznych:

Nie

Inlbrmacle dodatkowe:

I\:1.5.) Nlmaga si{ zloieni, ofcrty uariantowej:

Nic
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Dopuszcza siQ zlozenie oferty wariantowej

Nie

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnyh zlozeniem oferty zasadniczej

Nie

M.6) Prr.*idywana liczba wykon.wc6tr, kt6rzy zost.nl zaprosz.ni do udzirlu w postgpow.niu

(pt elatg ogranic.ony, negocjacje . oglos.enied, dialog konkurcncyjny, pa he$fro ihnofiacylne)

Liczba wykonawc6w

Pnewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

lV,l.7) InforDecjc n. t.mat umordy r.mors.j lub dyn.miczr.go syst.mu z.kup6w:

Umowa ramowa bgdzie zawana:

Czy przewiduje sig ogranlczcnle liczby uczeslnikdw umowy ramowei

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umow)._ ramowcj

Informacje dodatko$e

Zamowienie obe.jmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow

Adres strony ifltemetowej, na kt6rej bgdq zamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce dynamicznego systemu zakup6w:

InlbrmacJe dodatkowe

W ramach umo$ry ramowej/dynamicznego systemu zalup6w doplszcza si9 zlozenie ofert w formie kalalogow elektronicznych

Przewiduje sig pobranie ze zlozonych katalog6w elekronicznych informacji potrzebnych do sporzqdzenia ofe( w ramach umowy

ramowej/dynamicznego syslemu zakup6w:

1V1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowrdzenie rukcji elektronicznei (pr.etarg nieogranic.ory). pr:etatg ogranic:ony. negociacje : oglos.enien) Nrc

Nalezy podaa adres strony lntemetowej, na kt6rej aukc-ja bgdzie prowadzona:

NalcZy wskrzx{ elem€nty, kt6rych lry.rtoSci bQdq przedmiotem aukcji.l.ktmnicznrj:

Prrewiduje siQ ogrenicz€nia co do pnedstrwionych wrrtos.i, rtynikrjqce z opisu prredmiotu zsm6wienia:

Nie

Nalezy podai, kt6re informacje zoslan4 udostqpnione wykonarvcom w trakcie aukcji elckhonicznej orazJaki bgdzie tcrmin ich udostQpnienia:

Informacje dotyczqce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jakijest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji €lektronicznej i Iakie bgdq warunki, najakich wykonawcy bgdq mogli licytowad

(minimalne wysokoici postqpien):

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzgtu elekronicznego, rozwiqzari i specyfikacji technicznych w zakesie polqczeri:
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WymaBania dotyczqce rejestracji i identyfikacji w),konawcorv rv aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwallia:

Czas lrwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych postqpieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamkni9cia aukc.ji elektronicznel:

I\:2) KR\ TERIA OCEN}' OI.'ERT

IV.2.l ) Kryterir oceny ofcrt:

M.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowinie procedury, o ktdrej mowa w art. 24ra ust, I ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) N€gocjacje z ogloszeniem, diatog konkurencyjny, prrtncrstwo innowacyjne

lV.3,l) Informacje na tem.t negociacjiz ogloszeniem

Minimalne wymagalia, kt6re muszq spelniad wszystkie oferty:

Przewidziane jest zaslrzezenie prawa do udzielenia zamdwienla na podstawie ofen wstlpnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negoclacji na etapy w celu ogriuriczcnia Iiczby ofert:

Nalezy podai informacje na temal etap6w ne8ocjacji (w tym liczbg etapow):

lntbrmacje dodatkorve

lV.J.2) lnformacie nr temrt dirlogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajqcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokoici nagr6d dla wykonawc6w, kldrzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiqzania stanowi4ce podstawg do

skladania ofert, jezeli zamawiajqcy przewiduje nagrodyl

Wslgpny harmonogram postgpowania

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby tozwiqzan

Nalezy podad informacje na lemat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe

Kryteria

Ccna

Znaazeiie

60,00

JukoSa 40,00
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Elementy opisu przedmiolu zamdwienia definiu.jqce minimalne wymagania, kt6rym muszq odpowiadai wszystkie ofcrly

Podzial negoc.jacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofen podlegaj4cych negocjacjom poprz ez zastosoivanie kryteriow oceny ofen wskazanych

$ specyfi kacji islolnych trarunkow zain6$ienla:

Informacje dodatkowe:

Wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych postEpieir, zostanq zakwalifikowani do nast9pnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacJi elektroniczne.j:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Tcrmin i warulki zamkniQcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla sron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawic zam6wienia publicznego, albo 0g6lne warunkl

umo$y, albo wzor umo\ry:

wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego $ykonania umo\-

lnformacje dodatkowei

tv5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sit istotn€ zmiony postanowie6 zawartei umowy rr stosunku do tre6ci oferty, na podstawie kl6r€j dokonrno $yboru

*ykonarrcy: Tak

Nalezy lvskazad zakres, charakler zmlan oraz warunki wprowadzenia zmian:

L Zmiana postanowieri niniejszej umo[ry moze byi dokonana pftez strony w formie pisemnej w drodze aneksu do niniejszcj umorly, pod rygorem

niewaznosci. 2. Zmiany postanowiei niniejsze.j umowy sq dopuszczalne *yl4cznie w przypadku, gdy: a) nastEpilo obni?enie ceny jednostkowej

asortymentu, b) sposobu konfekcjonowada c) liczby opakowan d) wyst4pi prze_jiciowy bral produktu z ptzyczyn lczacych po stronie producenta

przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objQtego umowq iw cenie umowncj. e) zmiany

stawki poda&u VAT - zwiqzanej z przedmiotem umowy - w tym przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutlo, cena netto

pozostanie niezmienna, w przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umow) zmiana slawki naslgpuje z dniem wejscia w zycie

aktu prawnego zmieniajqcego stawkg.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

I\:('.1) Spos6b udoslgpnirni^ inf(,rmarji o rharaklcrzc poufntm lic.eh dooc:\,)

8 z2l

Srodki slui4ce ochronie infordacji o charakterze poufnym
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M) Licytrcjr €l€ktroniczna

Adres strony intemetowej, na kl6rej bgdzie prowadzona licytacja el€ktroniczna:

Adres strony intemetowej, na kl6rej jest dostqpny opis przedmiotu zam6wienia w Iicytacji elektronicznej:

Wyrnagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, rv tym wymagania techniczne urzqdzeri informatycmych

Sposob postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okeslenie minimalnych wysokosci post4pi€i:

Informacje o liczbie etap6w licytacji €l€ktonicmej i czasi€ ich lrwania:

Czas trwaniai



https ://bzp.uzp. gov.pVZP400PodgladOpubl ikowanego.aspx?id:ae

IV6.2) Termin skl.danir ofe lub wniosk6w o dopuszczenie do udzi.lu w postQpowrniu:

Dala: 2018-l l-05, Bodzina: l0:00,

Skrocenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na pilnq potrzebg udzielenia zam6wienia (przelarg nieograniczony. przetarg ograniczony,

negocjacje z ogloszeniem)t

Nie

Wskazaa powodyl

Jgzyk lubjez],ki, w jatich rnogq b1i sporzq&ane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w poslgpowaniu

> polski

Iv.6.3) Termin zwi4zania ofcrtq: doi okes w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania olert)

1V.6.4) Przewiduje sit uniewarnienie postgpowania o udzielenie zrmdwienia, w przypadku nieprzyznania Srodk6w pochodz4cych z

bud2ctu Unii Europejskiej orsz niepodlegaj4cych zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez pa6shya czlonkowskie Europejskiego

Porozumienis o \lblnyn Handlu (EFTA), kt6re miely byt przeznaczon€ na sfininsowanie calosci lub cz9sci zemdwienis: Nie

l\'.6.5) Przewiduje si1 unierraZnienie postepo\ryania o udzi€l€niG zam6$ienia, jeieli Srodki slu24ce sfinansowaniu zem6wiei na badrnia

naukowe lub prace roz\iojowe, kt6re zamswiajqcy zrnrierzal prreznaczya na sfinansor.ranie calosci lub czlsci zam6wienia, nic zostaly mu

plzyznane Nle

M.6) Informacje dod!tkowe:

CzQJa nr: I Nazwa: Pakiet nr I

l) Krdtki opis przedmiotu zrmbwi.nis (wielkoit, ,akres, rocl:aj i iloit dostaw, uslug lub rob6t budowlanych lub okreilenie .apotr.eboeania i
wynagdi) , w przyprdku psrlnerstwr innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innorryacyjny pmdukt, uslugi lub roboty

budowlane:Przedmiotem zamowieniajest dostawa Srodkow do pielggnacji sk6ry w ilosci i asonymencie okeslonych w pakiecie nr 1.

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

J) Wrrtosa .ztsci zam6wicni.(jereli zrmswi.j4cy podajs informrcje o wertosci zam6wicnia):

Wanodi bez VAI:

,l) Czrs trwania lub termin wykonrnie:

okes w miesiqcach:

okes w dniachl

data rozpoczgcia:

dala zakoirczenia: 2020-01-3 I

5) Kryterix oceny ofert:

Cena 60,00

Jakosc 40.00

9 z2l

6) lN!'ORnACJE DODATKOWE:

2018- l0-04. l3:ll

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFER'T' CZESCIOWYCH
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CzQSa nr: 2 Nazwo: Pakiet nr 2

I ) Kr6tki opis prz€dmiotn zarndwieni^ (v)ielkoit, .akres, rod.aj i tloit dostaw, uslug lub roh6t budowlanych lub okreilenie :opotr:ebol|'onia i

*vnagai) 
^ 

w prqp^dku partnerstr{x innowrcyjnego -okraSlania zrpotruebowenix ne innowecvjnv produkt, uslugQ lub roboty

budowhne:Przedmiotem zamowieniajest dostawa folii operacyjnej w ilosci i asortymencie okreslonym w Pakiecie nr 2.

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

3) \yartoSa czgsci zam6$ ienia(jeieli zamawiaj4cy podajc informacje o wrrtoici zam6wicniA):

\\iarlosc bez VAI:

Waluta

4) Czas trwania lub termin wykonrnia:

okres w mlesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakonczenia: 2020-01-l I

5) Krytcria oceny ofert:

Kryterium T,naczente

Cena 60.00

6) INFORMACJE DODATKO\I E:

CzQJt nr: 3 Nrzwx: Pakiet nr 3

l) Krdtki opis przedm iotu ,rm'\|ieni^ (vielkoit, :akrcs, rcd:al i iloit dosta'), usl g l b rob6t bltdoelanych lub okreilenie :apotr.ebowahia i

wvmagah) t w przypadku partnerstw. innowacyjnego -okreslenie zapotrrebowanir na innowacyjny produkt, uslug$ lub roboty

budowlrne:Przedmiotem zam6wieniajest dostawa opasek gipsowych w ilosci i asortymencie okreslonym w pakiecie nr 3.

2) Wsp6lny Slownik Zxm6wiei(CPV): 33140000-3,

4) Czss trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcachi

okes w dniach:

data rozpoczgcia:

dala zakonczenia: 2020-01-3 I

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Ccna 60.00

40,00

l0 z2l 2018-10-04, l3:13

[;;-t*-

J) Wartosa czQaci zam6wienie(jereli zemewirj{cy podeje informrcj€ o wrrtosci zam6wienia):

wartose bez !'AI:

Waluta:
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6) I\|OR\I.{CJE DOD.\t KO\\ I.]

CzgS{ nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4

l) Kr6tki opis przedmiotn zrm6wi.ni^ (vielkoit, zokres, rod:a1 i iloit doslav uslug lub tobdt budowlahych lub okreilenie zapotr:ebowania i

wynagdi) 2w przlpedku parlncrstwr innowscyjncgo -okreSlenic zrpotrzebowrnia oo innoryrcyjny produkt, uslugt Iub roboty

budowlrneiPrzedmiotem zam6wieniajest dostawa opasek dzianych i elartycznych w ilosci i asortymencie okeslonym w pakiecie nr 4.

2) Wsp6lny Slo\rynik Zamdwiei(CPV): 33 140000-3,

3) Wartosa czQacizxm6wienia(jereli zemawiajqcy podaje inlormacjo o wartosci zam6wienis):

\,Ihluta:

,l) Czas tndalia lub termin wykonaniai

okes w miesi4cach:

okes w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakotczenia: 2020-01-3 I

5) Kryteri. oceny ofert:

Kryterium Zlaazenie

6) INI.'OR}I,{CJE DODATKO\YE:

Czgat nri 5 Nazws: Pakiet nr 5

l) Kr6tki opis przedmiotllz mdwienia ( )elkoit, :akres, rod:al I tloit dostoy,, uslug lub robot budowlanych lub okreilenie :apotEebowania i
vvnogai) aw przypadku prrtnemtwa innowacyjnego -okreslenie zapotrzeborlrnia na innowacyjny produkt, uslugQ lub roboty

budowlane:Przedmiotem zamdwieniajest dostawa plastr6w w iloici i asortymencie okeSlonym w pakiecie nr 5.

2) Wsp6lny Slownik Zam6*i€i(CPV): 33 140000-3,

J) W.rtosa czQsci z.mdwi.ni.(jcr.li zrm.wiajqcy pod.je informrcje o wertoSci zamdwicnir):

Wartosi bez VAI:

Walula:

4) Czas trwania lub termin wykonroia:

okes w miesiqcach:

okes w dniach:

data rozpoczgcia:

dala zakoic?enia: 2020-01-l I

5) Kryteria occny ofert:

11 z2l 2018-10-04. l3:13
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Kryterium

Cena 60,00

Jaloaa 40.00

6) INFOR]\IACJf, DODATKO\T'E:

CzQJa nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6

l) Kr6tki opis ptzcdmiotu zsm6wienio 6i,,e/loit, :aktes, rcd:ol t iloit dostav uslug lub robdt hudowlanych lub okre!lene :aSntr:ebowania i

V/nagai) ^\| 
prry-pldku partnerstw, innowrcyjnego -okrcSlenie zepotrz€bowrnir na innowacyjny pmdukt, uslugt lub roboty

budor,vlane:Pftedmiotem zamowreniajesl dostawa opatrunk6w przylcpnych operac)'Jnych w iloaci i asonymencie okreslonym w pakiecie nr 6-

2) Wsp6lny Slo*nik Zam6wie6(CPV): 33 I40000-3,

.3) Warto56 czQsci zam6wienia(jereli zamawiaj4cy podaje informacjc o wartoSci zam6wienia)

Wanosc bez VAT:

Walula

4) Czas trwenir lub t€rmin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoirczenia: 2020-01-l I

S) Kryteria oceny ofert:

Kn teflum Znaczenle

Cena 60 00

JakoSa 40.00

6) INFORNIACJE DODATKOWI]:

Czgsd nr: 7 Nazila: Pakiet nr 7

l) Kr6tki opis pfledmiotu z^m'wienia (lielkolt,2akres, rod.aj i iloii dostav slug lub rob6t budovlantch lltb okreilenie.opot:ebovahia i

wynagai) aw przypadku pirtncrstwa innowacyjn€go -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugQ lub roboty

budowhne:Przedmiotem zam6wieniajest dostawa opatrunk6w specjalistycznych w iloSci i asonymencie okre6lonym w pakiecie nr 7.

2) Wsp6lny Slownik Zam6wi€i(CPV)r l3 140000-3,

3) \Vrrtosd cz9sci zem6wieni.(jezcli zemewirj4cy podxj€ informacj. o wartoici zam6rxienia):

Warrosi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwrnix lub termin wykonrnia:

okres w miesi4cachl

okes w dniach:

12 z2l 2018-10-04. l3: Il



Cena 60,00

Jdltoic
lao.oo
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dala rozpoczgcial

daia zakoriczenia: 2020-01-l I

5) Kryteria oceny ofert:

6) INt'ORMACJE DODAI KOWE:

Czlst nr: 8 r\_az\ra: Pakiet nr 8

l) Kr6tki opis przedm iotu'r.iJn6wienia (wielkoit,:dkrcs, rod:uj i ilolt.lostdw, uslug lub rob6t budowlunych lub okreilenie .apotrzebowania i

wynagai) r\\ przlpadku partnerstwa innowrcyjnego -okreilenie zapolrzeborvsnia na innowacyjny produkt, uslugQ lub roboty

budowlane:przedmiotem zam6wieniajest dostawa opatrunkow specjalistycznych w ilosci i asortymencie okreslonym w pakiecie nr 8.

2) Wsp6lny Slorynik Zsn6wici(CPV): 33 140000-3,

3) WartoSt czQsci zrm6wiellis(jeieli z.mawi.i4cy podrje informacje o ryartosci zam6wienie):

Wartosd bez VAI':

Waluta:

{) Czas trwenia lub termin wykonatria:

okres N miesiqcach:

okes w dniach:

data rozpoczgcia:

data zi*oficzenia: 2020-01-l I

5) Kryteria oceny ofert:

6) l\l oR\L\c.tE Dol),\'r'Ko\\ [.:

CzgS{ nr: 9 Nazws: Pakiet nr 9

l) Kr6tki opis prz€dmiotuz m6wieni^ (vielkoit,:akres, rodraj i itoSt dostuv uslug lub rob6t budowlanych lub okleilenie :apotEebawania i

wlnagai) iw przypadku prrtnemtlva innowscyjnego -okreslenie zapotrzebowanir na innowacyjny produkt, uslugQ lub roboty

budowlane:Pftedmiotem zam6wieniajest dostar!a pieluchomaJtek w ilosci i asonymencie okeslonym w pakiecie ff 9.

2) r,1'sp6lny Slownik Zrm6wie6(CPV): 3l 1 40000-1,

J) Wortosd cz9ici zaln6wicni.(iezeli zamawiaiqcy podaj€ informacje o wsrtosci zam6wicnia):

Wartosi bez VAT:

Waluta:

13 z2l 2018-10-04, l3:13

tt
Kr) reflumlznaczenrel

cena leo oo I+
Jakos. 140.00 |
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4) Czas trwanir lub termin wykonania:

okes w miesi4cach:

okes w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakohczenia: 2020-01-31

5) Krytcria occny oferti

Krylerium Znaczenic

Cena 60,00

JakoSa 40,00

6) I\t'OR\IAC,ll.t IX)t).\',t KO\\ E:

CzQSa nr: l0 Nrzwa: Pakiet nr l0

I ) Kr6tki opis przedmioan z rniwieni^ (w rclkoit, .alres, rcd..U i iloit dostav, uslug lub tob6t budoelanych lub okreilehrc :apott:eboy,ania i

\rynagai) i w przyp tlku partnerstwa innowacyjncgo -okrealenie zapotrzebowania na inno$acyjny produkt, uslugQ lub roboty

budowlaneiPrzedmiotem zam6wieniajest dostawa pieluchomajtek dla noworodk6w i dzreci w iloici i asonymencie okeilonym w pakiecie nr l0

2) wsp6lny Slownik Zem6nie6(CPV): 3l 1 40000-3,

3) lvartost cztsci zam6wienia(jeieli zama*iaj4cy podaje informacje o rrrrtosci zam6wienia):

\Lhlu(a:

4) Czas trwenie lub tcrmin wykon.nis:

okes w miesiqcach:

okes w dniach:

data rozpoczgcia:

data zako6czenia: 2020-01-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kn t..,urlznu"r"n

Ceoa
loo.oo

.lakoSi
lro.oo

6) INFOR\!,A.CJtr DODATKO\\ E

CzQSd nr: I I Nezwa: Pakiet nr I I

l) Kr6tki opii przedmioln z rn6, ieni^ 1yelkoit, :akrcs, rcd.aj i iloit dostai, uslug l1lb tobdt budowlatrych lub okreilenie :opolr:ebowania i

wynagoi) rn przypadku paftnemtw. innowacyjnego -okreSlenie zapotrzeborryania na innowacyjny produkt, uslugQ lub roboty

budowlana:Przedmiotem zam6wieniajest dostawa ligniny i waty w ilosci i asortymencie okeslonym w pakiecie nr I l.

2) Wsp6lny SlownikZam6wieri(CPV): 33140000-3.

14 z2l

3) Warto(6 rz(aci zem6wienia(jeZeli zamawiajQcy podAje informacjc o ,lrartosci zam6wienia):
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WartoS6 bez VAT:

Waluta:
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4) Czrs arwrnis lub t€rmin wykonrdir:

okres w miesiqcach:

okres w dniach

data rozpoczgcia:

data zakoiczenia: 2020-0 l-3 I

5) Kryt.rir oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60.00

Jakoia 40.00

6) rNi'oRi\tACJE DODA'I KOWE:

Czfsa nr: 12 Nazwr: Pakiet nr 12

l) Kr6tki opis przcdmiotu zrm6wienis f)rielloit..akres, rod:dj i iloil dostay,, uslug lltb tobdt budovlonych lub okrc!lenie .apotr:eboflania i
'wynagai) , vl przypadku psrtnerstws innowecyjnego -okreslenie zapotrzeboBania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zamowieniaJesl dostawa kompresow oraz gaz jalowych i niejalowych w ilosci i itsortymencie okeilonym w pakiecie nr l2

2) Wsp6lny Slownik Zrm6wie6(CPV): 33 140000-3,

3) W.rtoSt czQaci zam6wienir(jercli zrmswirr{cy podaje informscj€ o wartoSci zrm6wienia):

Wartosi bez VAI:

Waluta:

{) Czrs trwania lub termin wykonrnis:

okres w miesi4cach:

okes w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoriczenia: 2020-01 -3 I

5) Kryteria oceny ofert:

6) I\I'OR}I.\(]JE DODA'I'KO$ E:

CZQS( nr: l3 Nezwr: Pakiet tu l3

l) Kr6lki opis pnedmiotu zam6wienir fwrel*o!t, :akres, rod:al i iloit dostaw, uslug lub rob6t budowlonych lub okrcilenie :apotr.ebo )aniq i

eynagai) a \r pralp dku partnerstwr innowacyjnego -okr€Slenie zspotr.ebowrnia m innowacyjny produkt, uslug9 lub roboty

budorrlanc:Przedmiotem zarnowieniajest dostawa material6wjalowych roznych w iloSci i asortymencie okeSlonym w pakiecie nr 13.

Cena
loo.oo

JakoSa
lro.oo

15 221 2018-10-04, l3: l3



2) Wsp6lny Slownik Zam6rrie6(CPV): ll 140000-3,

3) Wartosd czQ6ci zrm6wienir(jeieli zam.r!iaj4cy podaje informacje o wertolci zrm6rvi€nia):

Wartosa bcz VAI:

Waluta:

l) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoriczenia: 2020-01-3 I

5) Kryteria oceny oferti

Kn ,"rr.lznu"r"n

Cena
loo.oo

6) INFORNIACJE DODATKOWE:

Czgst nr: l4 Nazwa: Pakiet nr l4

l) Kr6tki opis przedmiot\ z^rn6*ienia (\|ielkoit, :akres, rod:a] i iloit dostaw uslug lub robdl budowlahych lub okreilehie :apotrrebovonio i

r! y\ agai) e w prqp^dku p..tnerstw. innow.cyjnego -okrcaleni. zapotrz.bowa ia na innowacyjny produkt, uslugQ lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6\'ieniajest dostawa opatrunk6w poparzenio*ych w ilosci iasortymencie okreslonym w pakiecie nr 14.

2) Wsp6lny SlonnikZam6wi€i(CPV): 33140000-3,

3) Wflrtosa czgsci zam6wienia(jercli zamawirj4cy podaje informrcje o wartosci zam6wienia)

wartosa bez VAT:

Walutal

l) Czas trwaria lub t€rmin wykonenir:

okres w miesiqcachi

okes w dniach:

data rozpoczgcia:

data zaloriczenia: 2020-01-3 I

5) Kryteria oceny oferti

Kryterium Znaczente

Cena 60.00

.lakoSi 10.00

6) INT'ORNIACJE DODATKO$'T]:

CzQSa nr: 15 Nazwr: Pakiet nr I5

l) Kr6tki opis prz€dmiotn za',rdwicni, (vrelkoic. .akres, nd:al i iloic dosttnt, uslug lub rob6t budowlanvch lub okreilehie :apotr:ebowanio t
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*ynagail aw przypadku partne6twr innow.cyjntgo -okreilenie zrpotrzcbow.ni. n. innowacyjny produkt, uslugl lub mboty

budowlsne:Przedmiotem zamdwienia jest doslawa Srodk6w pielggnacyjnych w ilosci i asonymencie okeslonym w pakiecie nr 15.

2) Wsp6lny Slownik Z.mdwiei(CPv): 33 140000-3,

J) Wartosa czl6cizamdwienia(jeieli zamrwiaj{cy podaje informacje o wartosci zam6wienia):

WanoSd bez VAT:

,l) Czss trwanir lub termin lrykon.nir:

okes w miesiEcach:

okes w dniachl

data rozpoczQcia:

dala zakoiczenia: 2020-01-3 I

5) Kryteria oceny ofert:

Cena 60.00

JalioSc 10.00

6) tNt'oRlltACJC DODATKOWE:

CzQ6t nr: 16 Nazwr: Pakiet nr l6

l) Krdtki opis przedmiotu z.mdwi.ni. fvi?/loit, :a*res, rod:aj i iloit dosta\a, uslug lub robdt budowlanych lub okrcilerue .apotr:ebowania i

wynogli) , vt przyp dku psrtnarstwr innowrcyjnago -okreslenia zapolraebowuia ru innowacyjny produkt, uslugQ lub roboty

budowlanr:Przedmiotem zam6wieniajest dostawa pieluchomajtek w iloSci i asonymencie okeslonym w pakiecie nr 16.

2) Wspdlny Slowdik Zamdwiei(CPv): 33140000-3,

3) Warto{6 czlsci zam6wienia(jeZeli zrmawixjqcy podsje informacje o wartoSci zrm6wienia):

Warlosf bez VAT:

Waluta:

.l) Czas tr}ranir lub tcrmin w)konrnis:

okres '* miesiqcach:

okres !v dniach.

dala rozpoczQcia:

data zakoriczenia: 2020-01 -3 I

5) Kryleria oceny ofert:

Cena 60,00

Jrkoir 10.00

l7 z2l

6) INI.'OR|\IACJE DODA'I'KO$ E:
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CzQSa nr: 17 Nxzwa: Pakiet nr 17

l) Kr6tki opis pnedmiotn z m6,*ieni, ($)telkoit, .akres, rod:aj i iloit dostai,, uslug lub robdt budowlarych lub okreilenie .apotEebowania i

\.)ynagai) , w pr,yp dku pa nerstwt innowecyjnego -okreslenic z.polrzebowsnis ne innowecyjny produkt, uslugQ lub mboty

budowlrne:Przedmiotem zam6wieniajest dostawa g4bek hemostatycmych w tlosci iasortymencie okeslonym w pakiecie nr l7

2) Wsp6lny Slownik Zam6$ien(CPV): 33 140000-3,

3) WartoSd czQsci zrmdwieni.(jeieli z.mawiaj4cy podaje informecje o wartoscizam6rrienia):

WartoSC bez VAT:

Waluta:

4) Czxs lndenie lub termin wykonenia:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczqcia:

dala zakonczenia: 2020-0 I-3 I

5) Kryteria oceny ofert:

Krylcnum Znaczcnie

Cena 60,00

Jakoaa 40.00

6) I \T'OR\I,\CJE DODATKO\\ T]:

Cztsa nr: 18 Nazwa: Pakiet nr l8

l) Kr6tki opis przedmiofi z1m6\1ieni. (vielkoia, .okrcs, rcd:aj i iloit dostoe, uslug lub rob6t bldowlanych lub okreilenie .apott.ebo*ania t

\'ynagai) , v prztp dku pa rtnerstlve innowacyjnego -okresleni€ zrpotrzebowrnir na innowacyjny produkt, uslugt lub roboty

budowl&ne:Przedmiotem zarn6wieniaJest doslaNa mocowan do wklui rv ilosci i ason)*mencie okleslonym rv paliecie nr 18.

2) Wsp6lny Slownik Zrm6wie6(CP\'): 33 140000-3.

4) Czas trwania lub termin wykonanir:

okes w miesiqcach:

okes w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoriczenia: 2020-01-3 1

5) Kryterix oc€ny ofert:

18 z2l 2018- 10-04. l3:13

3) lvertoSd czQsci zam6wienia(iezeli zamawiajQcy podaje informacje o wartosci zamdvienia)i

wanosd bez vAT:

Waluta:

E;;;t"--;;l
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6) I\t'ORlt,\( JE DOI).\',tKO\\ E:

Cz${ nr: 19 Nazws: Pakiet nr l9

l) Kr6tki opis przedmiofi zrmbwienis (\!ielkoit, .akles, rod:al i iloic dotto\a, uslug lub robit budowlanych lub okrcilenre :apotr:ebowann i

vynagai) a w przypadku prrlnerstws innowacyjnego -okreslenie zepotrzebo*rnia na innowacyjny produkt, uslugi lub roboty

budowlane:Przedmiotem zarnowieniajest dostawa myjek do ciala w lloSci i asorlymencie okreslonym w pakiecie nr 19.

2) Wsp6lny Slownik Zrmdwiei(CPv): 3l 140000-3,

3) Wartosa czgsci zam6wienia(jeUeli zamxwiaj4cy podrje inform!cje o wartoaci zsmdwicnia):

Wanosd bez V,,\T:

Whlura

{) Czss trwrnia lub lcrmin wykonania:

okes N miesiqcach:

okes w dniach:

data rozpoczgciar

data zakonczcniar 2020-01-l I

5) Kr,vterie oceny ofert:

Kryterium Znaczljnic

Cena 60,00

JakoSa 40.00

6) IN1,'OR}TACJ!] DODATKOWl]:

CZQS( nr: 20 Nazru: Pakiel nr 20

l) Kr6tki opis prz.dmiott! ztm6rfienia (trclkoit, :akres, rcd:o1 r ilolt dost<llr, uslug lub tob6t budovlanych lub okreilenie :apt\ebo*anid i
wynagai) \ w przyprdku parrtncrstwa innow.cyjnego -okreslcnie zrpolraebowania n. innowacyjny produkt, uslugQ lub rcboly

budowhnG:Przedmiotem zam6wieniajest dostawa opatrunk6w hemostatycznych w ilosci i asonymencie okeslonym w pakiecie nr 20.

2) Wsp6lny Slownik Z.m6wien(CPV): 33 140000-3,

3) \Yartost czQsci zam6wienia(jeieli zamawirjqcy podaje informacje o rrartosci zam6wienia):

Wanoia bez VAI

Waluta.

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:

okes w dniach

data rozpoczgcia

data zakoriczeniar 2020-01-31

5) Kryt.ri. oceny ofert:
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Kryteriumlznaczenie

Cena b0.00

Jakosc
loo.oo

6) INI'ORMACJE DODATKOWE:

Czesa nr: 2l N.zwa: Pakiet nr 2l

l) Kr6tki opis ptz€dmiotu z^m6wielIi^ (wielkoit, .akres, rod:oJ i iloit dostaw, uslug lub robdt budowlanych lub okrellenie :apot.ebowonia i

vtnogai) , r,t pJzyprdku prrtnerstwa innowacyjnego -okreileni. zapolrrebo*rni, n, innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlan€:Pnedmiotem ztun6wieniajest dostawa serwet operacyjnych, kompres6u tupfer6w w ilosci i asortymencie okeslonym w pakiecie nr 2l

2) Wsp6lny Slownik Zam6*iert(CPv): 33 140000-3,

3) W.rtoa6 czQsci zam6*ieni.(jeieli zrmrwi&jqcy podxje informscjc o r{.rtoaci zrm6wi.nir):

WanoSa bez VAT:

Walutai

4) Czas trw.oi. lub termin Bykonrnir:

okes w miesiqcach:

okes w dniach:

data rozpoczgciai

data zakoilczenia: 2020-0 I -3 I

5) Kryt€rir oceny ofert:

JakoSc 40.00

6) I\FOR\I,{(..IE DOD,\'IKO\\ I]:

CzQsa nr: 22 Nazwa: Paliet nr 22

l) Kr6tki opis przcdm iotu z^m6wieni^ (wielkoit, .aktes, nAoJ i tlolt dostav uslltg lub robdt budo lanlch lub okreilenie:opotEebo\ronio i

wynogai) A w ptzyp dku prrtn€rstwr innowacyjnego -okreslenic zapotrzchowania na innowacyjny produkt, uslugQ lub roboty

budowlane:Przedmiotem zamowicniajest dostawa opatrunk6w do terapii podciSnienioweJ okre(lonym w iloSci i asortymencie okreslonym w

pakiccie ff 22

2) wsp6lny Slownik Zam6wiei(CPv): 33 I 40000-3,

3) W.rtoaa czQSci zamdrvienia(jeieli zamewirjlcy podeje informscie o wrrto(ci z.mdwicnir):

wartosi bez vAT:

Wa-luta:

4) Czrs trwania lub termin wykonaniai

okes w miesiqcach:
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okes w dniach:

data rozpoczccia:

data zakonczenia: 2020-01-3 I

5) Kryterir oceny ofert:

(r) I\FOIt\1,\(.ll,l D()l).\'l KO\\ l,l:

CzQSd nr: 23 Nazwa: Patiet nr 23

l) Kr6tki opis przedmiott zrfidwi.ni^ (wielkolt, :akres, rodza.l i iloit doslaw, uslug lub tobdt budowlanych lub okreilenie :apotr.ebou,arua i

vynagai) \* przyp dku prrtnerstwa inno$acyjnego -okreslenio z{potrzebowsnir nr innowrcyjiry produkt, uslugt lub roboty

budowlsne:Przedmiotem zam6wieniajest dostawaJalowych roznych okeslonym w ilosci l asonymencie w pakiecie nr 2J.

2) Wsp6lny Slownik Zam6wien(CPV): 33 140000-3,

3) Wrrto66 czg6ci zamdwienia(jeieli zrmewirjqcy podrje informecje o wartoSci zrmdwienir):

Wartos6 bez VATI

Waluta:

,l) Czes trwania lub termin wykooania:

okes w miesiqcach:

okes w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakonczenia: 2020-01-l I

5) Kryteria oc€ny ofert:

6) INFORI\IA('JE DODATKO\YE:

Cena
loo.oo

Jako(i {0 uo

Cena
loo.oo

Jaliosa
lm,oo
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