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Ogtoszenie nr 630562-N-2018 z dnia 2018- l0-02 r

Zesp6l Opieki Zdrolyotnej; Dostawa material6w do wyjalawianir wyrob6r medycznych oraz material6w

eksploatacyjnych do komputerowego systemu zarzqdzania sterylizacj4 narzgdzi chirurgicznych

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie oglosze\iai Zamieszczanie obowiEzkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zamdwienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze 5rodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mogq ubiegad siQ wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych dzialalnos6, Iub

dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgdq realizowaly zam6wienie, obejmuje spolecznq i

zawodowq integracjq os6b bgdqcych czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podai minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b naleZ4cych do jednej lub wigcej kategorii, o kt6rych mowa

w art.22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni2 30%, os6b zatrudnionych przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo

ichjednostki (w %)

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajqcy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiajqcy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie postQpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierzyl/powierzyli prowadzenie postQpowania:

Postepowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiajqcych

Nie

J€zeli tak, nalezy wymienii zamawiaj4cych, kt6rzy wspolnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz poda6 adresy ich siedzib,

krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do kontakt6w:

PostQpowanie jest przeprowadzane wsprilnie z zamawiaj4cymi z innych paistw czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przepror,vadzania posttpowania wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych paistw czlonkowskich Unii

Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wieh publicznych:

lnformacje dodatkolve;

I. l) NAZWA I ADREST Zesp6l Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 000304415, ul. ul. Szpitalna 22 ,
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SEKCJA I: ZAMAWIAJACY



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

34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, panstwo Polska, tel. +48338723111,e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks

+4803387231 11.

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intem€towej pod ktorym mozna uzyskai dostgp do narzgdzi i urzqdzeri lub format6w plik6w, ktore nie s4

o96lnie dostQpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ{CEGO: Inny (proszg okreSlii):

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej

I.3) WSP6LNE UDZTELAN I E ZAM OV, ENh, 6e 2e ti dot1 cz71 t

Podzial obowi4zk6w migdzl zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postQpowania, w tym w

przypadku wsp6lnego przeprowadzania postQpowania z zamawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii

Europejskiej (kt6ry z zamawiajEcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i wjakim zakresie za

przeprowadzenie postEpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiaj4cy, cry zam6wienie bqdzie udzielane przezka2dego z

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

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postgpowania moina uzyskad pod adresem (URL)

Tak

www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bQdzie specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia

Tak

www.zozsuchabeskidzka.pl

Dostgp do dokument6w z postepowania jest ograniczony - wigcej informacji moina uzyskad pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu nalezy przesylad;

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w inny spos6b:

Nie

lnny spos6b:

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

Tak

lnny sposob:

Pisemnie

Adres:

Zesp6t Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzQdzi i trzqdzeh lub format6w plik6w, kt6re nie sq og6lnie

dostQpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpo6redni i bezplatny dostQp do tych narzgdzi mozna uzyskai pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.l) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajqcego: Dostawa material6w do uryjalawiania wyrob6w medycznych

oraz material6w eksploatacyjnych do komputerowego systemu zarzqdzania sterylizacjQ narzgdzi chirurgicznych

Numer referencyjny:. ZOZ.Y.0 I0/DZP / 68 I 18

Przed wszcztciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowsdzono diatog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Dostawy

II.3) lnformacja o mo2liwo6ci skladania ofert czgsciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgrici:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postQpolvaniu moina skladad w odniesieniu do:

wszystkich czQSci

Zamawiajqcy zastrzega sobie prrwo do udzielenia lqcznie nastgpujqcych czgSci lub grup czgsci:

Maksymalna liczba czgSci zam6wienia, na kt6re moie zostad udzielone zam6wienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoii, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub robdl budowlanych lub

obeilenie zapotrzebowania i wymagait ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre6lenie zapotrzebowarlia na

innowacyjny produkt, uslugq lub roboty budowlane: Przedmiotem zam6wienia jest dostawa material6w do

wyjalawiania wyrob6w medycznych oraz material6w eksploatacyjnych do komputerowego systemu zarzqdzania

sterylizacjq naruQdzi chirurgicznych. Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zalqcznik nr I a do SIWZ.

II.5) Gl6wny kod CPV: 33140000-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

33 19 8000-,1

2,1960000- I

30192300-4
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(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego syslemu zakupow - szacunlowa calkowita malcymalnd vqrtoit w

calym obesie obowiqzywania umowy ramowej lub $tnamicznego systemu zakup6w)

II.7) Czy przewiduje sig udzielenie zam6wieri, o kt6rych mowa w art.67 ust. I pkt 6 i ? lub w ert. t34 ust, 6 pkt 3

ustana Pzp: Nie

OkeSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6rv najakich zostanq udzielone zam6wienia, o ktorych motya w

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

Il.8) Okres, w ktdrym realizowane bQdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta umowa ramowa lub okres,

na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: l2 1rD dniach:

lub

d.ta rozpoczQcia: lub zakola.czenia'.

IL9) Informacjc dodatkowe:

SEKCJ A III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM EKONOMICZNYM

lll.l) wARUNKT UDZTAT-U W POSTqPOWANTU

UI.1.l) Kompetcncje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnoSci zawodowej, o ile wynika to z

odrgbnych przepis6w

Okre6lenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okreilil warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.l,2) Syluacja finansowa lub ekonomiczna

Okreilenie warunk6w: Zamawiajqcy nie okredlil warunku w tym zakresie.

lnformacje dodatkowe

lII.l.3) Zdolnost techniczna lub zawodowa

Okredlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okredlil warunku w tym zakesie.

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

postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynno6ci przy realizacji zamowienia wraz z informacj4 o

kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

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

III.2.2) Zrmawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust, 5 ustawy pzp Nie

Zamawiaj4cy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy vrykluczenia:
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III.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO

POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI UDZIALU W

POST4POWANIU ORAZ SPEI-NIA KRYTERIA SELf,KCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Nie

OSwiadczenie o spelnianiu kr!'teri6w selekcji

Nie

lIr.4) WYKAZ OSWTADCZEN LUB DOKUMENT6W, Sru,nOltyCH PRZEZ WYKONAWCE W

POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWTERDZENIA OKOLICZNOSCI, O

KT6RYCH MowA w ART. 25 UsT. I PKT 3 USTAWY PZP:

OSwiadczenie zalqcznik nr 2

III.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW SKI,ADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W

POSTEPOWANTU NA WEZtlhNrE ZAMAWTAJACEGO W CELU POTWTERDZENTA OKOLICZNOSCT, O

KT6RYCH MowA w ART.25 UST. I PKT I USTAWY PzP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEI,NIANIA WARUNK6W UDZIALU W POSTIPOWANIU:

O(wiadczenie zal4cznik nr 2a

III,5.2) W ZAKRESTE KRYTf,RIOW SELEKCJI:

[r.6) WYKAZ OSWTADCZE LUB DOKUMENT6W SXr,lOlXyCH PRZEZ WYKONAWC4 W

POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWTAJACEGO W CELU POTWIERDZENTA OKOLTCZNOSC|, O

KTORYCH MowA w ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PzP

I Oryginalne naboje gazowe ( pakiet nr l, poz. 5), dopuszczone przez producenta sterylizatora na 1007o tlenku etylenu

musz4 posiadad kartg charakterystyki w formie elektronicznej aktualn4 na dzieri skladania ofert oraz adres strony

irternetowej (Sciezkq dostQpu i ew. haslo dostgpu w przypadku, gdy producent nie posiada w/w danych na stronie

internetowej nalezy przekazywai aktualizacje kart charakterystyki do ZamawiajAcego w formie elektro niczne) przez

caly czas obowiqzywania umowy). Materialy potwierdzaj4ce wymagania Zamawiajqcego okrejlone w zal4czniku nr la

- Pakiet nr I i nr 4. Dokumenty potwierdzaj4ce, 2e oferowane dostawy spelniajq wymagania Zamawiajqcego- materialy

firmowe - np. foldery, katalogi, ulotki, karty charakterysryki, instrukcja Iub wyci4g z insfukcji, dokumentacja

techniczna, Swiadectwa rejestracji, oSwiadczenia producenra - potwierdzajqce spelnianie przez oferowane wyroby

wymagai Zamawiajqcego.

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

Do oferty nalezy dol4czyi nastgpujece dokumenty: L Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do

reprezentowania wykonawcy formularz ofeny, sporz4dzony wedlug wzoru stanowiqcego zalEcznik nr I do specyfikacji

2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaznione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy, sporz4dzony

wedlug wzom stanowiqcego zal4cznik nr la do specyfikacji. (Arkusz winien zawierai wszystkie ewentualne zmiany

wprowadzone w czasie tnvania postgpowania). 3. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postQpowaniu

albo do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu i zawarcia umowy, jezeli osoba reprezentujqca wykonawcQ w
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postQpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest wskazanajako upowazniona do jego reprezentacji we wlaiciwym

rejestrze lub ewidencji dzialalnoici gospodarczej. 4. OSwiadczenie RODO- zal4cznik nr 4. 5.Pr6bki oferowanych

wyrob6w w iloSci okreSlonych w zal4czniku nr la. Pakiet nr I i nr 4. Wskazane jest, aby pr6bki zlozono osobno w

trwale zamkniQtym opakowaniu oraz aby oferta nie zostala zlozona w opakowaniu zawierajEcym pr6bki. Na

opakowaniu zawierajqcym pr6bki nalezy umiescii dokladny opisjak w punkcie 10.13 specyfikacji napis,,pr6bki".

Wskazanejest r6wniez aby kaZda zlolona pr6bka zostala opisana numerem czlSci i pozycji zamowienia, kt6rej dotyczy

Zamawiaj4cy nie dokona zwrotu przetestowanych pr6bek. Pr6bki nale} zlo4(. w terminie i miejscu wyznacmnym na

skladanie ofen. Pr6bki zostan4 wykorzystane przy ocenie zgodnoici oferowanych wyrob6w ze spe cyfikacj4 onzVzy

ocenie ofert w kryterium ,,Jakoii". Pr6bki musz4 byi dostarczone w oryginalnych opakowaniach, z etykietami

spelniajEcymi wymogi ustawy o wyrobach medycznych (je5li dotyczy). Dopuszcza sig zlo2enie wymaganej iloici

probek w opakowaniu zbiorczym (poprzez wyciqgnigcie pozostalego asortymentu z opakowania). Dopuszcza sig

r6unie2 dol4czenie do wymaganych pr6bek kserokopii etykiet spelniaj4cych wymogi ustawy o wyrobach medycznych-

jeSli dotyczy (umieszczonych na oryginalnych opakowaniach).

SEKCJA IV: PROCEDURA

tv.1) oPls

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

IV.l.2) Zamawiaj4cy iqda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.I.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6\ryienia:

Nie

Nale2y podai informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.l.4) Wymaga siq zloZenia ofert w postaci katalog6lv elektronicznych lub dolqczenia do ofert katalog6w

elektronicznych:

Nie

Dop]uszcza siQ dozenie ofert w postaci katalogow elektroniczrych lub dolqczenia do ofert katalogow elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sie zloienia oferty wariartowej:

Nie

Dopuszcza siQ zlozenie oferty wariantowej

Nie

Zlo2enie ofeiy watiantowej dopuszcza siQ tylko zjednoczesnym zlozeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.l.6) Przerryidywana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostanq zaproszeni do udzialu w postgpowaniu

(przeldrg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstuo innovacyjne)
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Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

lV.l.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupriw:

Umowa ramowa bgdzie zawafia:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony intemetowej, na kt6rej bqd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce dynamicznego systemu

zakup6w:

Infonnacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlozenie ofert w formie katalog6w

elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zlozonych katalogow elektroniczrych informacji potrzebnych do sporz4dzenia ofert w

ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.1,8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetqrg nieogrqniczony, przetarg ogrqniczony, negocjacje z

ogloszeniem) Nie

Nalezy podai adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bqdzie prowadzona;

Nale2y wskazad elementy, kt6rych wartosci bedA przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sie ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajqce z opisu przedmiotu zamiiwienia:

Nalezy poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej orazjaki bQdzie termin

ich udostgpnienia:

Informacje dotycz4ce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej ijakie b9d4 warunki, na jakich wykonawcy bgd4

mogli licytowad (minimalne wysokoici postEpieh):

lnformacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicaego, rozwiqzah i specyfikacji technicznych w zakresie
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polqczei:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej

lnformacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej iczasie ich trwania:

Czas tr$,ania:

Czy urykonawcy, kt6rzy nie zloZyli nowych post4piei, zostanq zakwalifikowani do nastQpnego etapu:

Warunki zamkniqcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena

JakoSi

IV,2,3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art.24aa ust, I usta!fly Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelniai wszlstkie oferty:

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

negocjacji

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

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokodci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi4zania

stanowi4ce podstawE do skladania ofert, jezeli zamawiaj4cy przewiduje nagrody;

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi1zah

Nalezy podai informacje na temat etap6w dialogul
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Informacie dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiujqce minimalne wymagania, kt6rym muszq odpowiadai wszystkie oferty

Podzial negocjacji na etaPy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajqcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri6w

oceny ofert wskazanych w specyfikacji istolnych warunk6w z-am6wienia:

lnformacje dodatkowe

lV.4) Licltacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na ktorej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strory intemetowej, na ktorej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji elektronicznej:

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

urzqdzen informatycznych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreilenie minimalnych wysokoSci postqpiei:

lnformacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zlo2yli nowych post4pieh, zostan4 zakwalifikowani do nastepnego etapu

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do besci zawiemnej umowy w sprawie zam6wienia

publicznego, albo o96lne warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotyczqce zabezpieczetia nalezytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe:

rv.5) ZMTANA UMOWY

Przewiduje siQ istotne zmiany postanowief zawartej umorT w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej

dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazad zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzer,ia zmian-

L Zmiana postanowieri niniejszej umowy mo2e byi dokonana przez strony w formie pisemnej w drodze aneksu do

niniejszej umowy, pod rygorem niew mo(ici. 2. Zmiany postanowiefi niniejszej umowy, sq dopuszczalne wyl4cznie w

przypadku, gdy: a) nast4pilo obnizenie ceny jednostkowej asortymentu, b) nastqpila zmiana numeru katalogowegcr

produktu c) nast4pita zmiana sposobu konfekcjonowania d) nastqpila zmiana liczby opakowarl e) wyst4pi przejSciowy brak

produktu z przyczyn lezacych po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach
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nie gorszych od produktu objQtego umowa. 1) zmiany stawki podatku VAT - zwi4zanej z przedmiotem umowy w tym

przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna, g) w przypadku zmiany

stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki nastgpuje z dniem wejicia w Zycie aktu prawnego

zmieniaj4cego stawkg, a w przypadku zmiany stawek celnych wystqpienie o zmianE wymaga udokumentowanej formy

pisemnej i zgody Zamawiaj4cego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Srodki sluiqce ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2018-10-29, godzina: l0:00,

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

przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazad powody:

Jgzyk lubjEzyki, w jakich mog4 byi sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

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

IV.6.4) Przewiduje siq uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku nieprzyznania Srodk6w

pochodzqcych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych zwrotowi Srodkriw z pomocy udzielonej przez

padstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktrire mialy byd przeznaczone na

sfinansowanie calosci lub czgSci zamr6wienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zamriwienia, jeieli Srodki slui4ce sfinansowaniu

zam6wiei na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re zamawiaj4cy zamierzal przezniczyi nA sfinansowanie

calosci lub czesci zam6wienia, nie zostaly mu przyznane Nie

1V.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAI, ACZNIK I - INFORMAC.IE DOTYCZ ACE OFERT CZESCIOWYCH

CzgSd nr: I Nazwa: Pakiet nr 1

l) Kr6tki opis prz€dmiotu zam6wienia fivielkolt, zakres, rod:aj i iloit dostan, uslug lub robdt budotvlanych lub o*reilenie

.apotrzebowania i )tymdgait) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre6lenie zapotrzebowalia na innowacyjny

produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa material6w do wyjalawiania wyrob6w

medycznych w iloSci i asortymencie okre6lonym w pakiecie nr t

2) Wsp6lny Slownik Zam6wieri(CPV): 33 140000-9, 33 I 98000-4, 24960000- I , 3 01923 00-4
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3) WartoSd czgSci zam6lvienia(iezeli zsmawiajqcy podaje informacje o wartosci zsm6wienia):

Wartodi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin lvykonania:

okres w miesiqcach: l2

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoiczenia:

5) Krlteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Jako6i ,10.00

6) INFORM,{CJE DODATKOWE:

Czg5d nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloia dostow, uslug lub robot budowlanych lub okreilenie

zopolzebov,ania i $,ymagqit) a w przypsdku partnerstwa innowacyjBego -okreslenie zapotrzeborysnis na innowacyjny

produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa materialow do lvryjalawiania wyrobow

medycznych w iloici i asortymencie okreslonym w pakiecie nr 2

2) Wsp6lny Slownik Zam6wieri(CPV): 33 140000-3, 33198000-4, 34960000- 1, 30192300-4

3) Wartosd cztsci zam6lvienia(iezeli zomawiaj4cy podaje informacje o wartosci zam6wienia):

Warto6i bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach: l2

okres w dniach:

data rozpoczQcia:

data zakoriczenia:

5) Krlteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

Cena 100,00

ll z li
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Czg5t nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoii, zakres, rodzaj i iloit doslaw, ushtg lub robot budowlanych lub okreilenie

iapolrzebov'ania i vymagai) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, uslugQ Iub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa szczoteczek ikopert w ilodci iasortymencie

okre3lonym w pakiecie nr 3

2) Wsp6lny Slownik Zam6wieri(CPV): 33 140000-3, 33 198000-4, 34960000- 1, 301923 00-4

3) WartoSd czgsci zam6wienia(lezeli zamawiaj4cy podaje informacje o wartosci zam6wienia):

Wartolii bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach: 12

okres w dniach:

data rczpoczQcia:

data zakohczenia.

5) Kryteria oceny ofert:

Cena 100.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

C2956 nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wi€nir (wielkoi6, zalves, rodzaj i iloit doslalr, uslug lub robot budovlanlch lub okreilenie

zaPotrzebowania i wymagait) a w przyp^dku partnerstwa innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, uslugQ lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wieniajest dostawa material6w do komputerowego zarz4dzania

slerylizacj4narzgdzi chirurgiczrych w ilo6ci i asortymencie okreSlonym w pakiecie nr 4

2) Wsp6lny Slownik Zem6wiei(CPv): 33 140000-3, 3 3 198000-4, 24960000- 1, 30 192300-4

3) Wartoid czQsci zam6wienia(jeieli zamawiaj4cy podaje informacje o warto6ci zam6wienia):

wartoii bez VAT:

\\'aluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach: l2

okres w dniach:

dala rczpoczi.cia,

data zakoi,cz.Enia:.

5) Krlteria oceny ofcrt:
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Kryterium Znaczenie

Cena 60.00

JakoSi 10.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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