
Ogloszenie nr 531821-N-2019 z dnia 2019-04-01 r.

Zamieszczanie ogloszeliai Zunieszczanie obowipkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zamdwienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodkriw Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mog4 ubiegad sig wyl4cznie zsklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych dzialalno3d,lub

dzialalnoSd ich wyodrtbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bed4 realizowaly zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i

zawodow4 integracjQ os6b bQdqcych czlonkami grup spolecznie marginalizolyanych

Nie

NaleZy poda6 minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b nalei4cych dojednej lub wigcej kategorii, o kt6rych mowa

w art. 22 ust. 2 usta\Il Pzp, nie mniejszy niz 30%, os6b zatrudnionych przez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo

ichjednostki (w %)

PostQpowanie przeprowadza centralny zamawiajqcy

Nie

PostQpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyUpowierzyli przeprowadzenie postepowaDia

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierzyl/powierzyli prowadzenie posttpowania:

PostQpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiajqcych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni6 zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzajq postlpowanie oraz podai adresy ich siedzib,

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

PostQpowanie jest przeprowadzane wspdlnie z zsmawiajQcymi z innych pafstw czloDkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postQpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paistw czlonkowskich Unii

Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zamriwieri publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. l) NAZWA I ADRES: Zesp6l Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 00030441500000, ul. ul. Szpitalna

22 ,34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, panstwo Polska, tel. +4833 87231 1 I , e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl,

lzl'l 2019-04-01, 08:09
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Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Dostawa sprzqtu lr uiytku (uzupelnienie I)

OGLOSZENIE O ZAMOWIENTU - Dostauv

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
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faks +4803387231 l1 .

Adres strony internetowej (l,rRL): www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym mozna uzyskad dostQp do narzgdzi i urzqdzerl lub format6w plik6w, kt6re nie s4

og6lnie dostQpne

1.2) RODZAI ZA]I/.AWIAJ.{CEGO: Inny (proszg okredlii):

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowornej

LJ) WSP6LNE UDZIELANIE ZAM oWlENtA, Ae\eti dotrcu),:

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiai4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postQpowania, w tym w

przypadku wsp6lnego przeprowadzania postQpowania z zamawiaj4cymi z innych patistw czlonkowskich Unii

Europejskiej (ktory z zamawiajqcych jest o dpowiedzialny za przeprowadzenie postQpowania, czy i w jakim zakresie za

przeprowadzenie postgpowania odpowiadajE pozostali zamawiaj4cy, czy zamowienie bqdzie udzielane przezkazdego z

zamawiaj4cych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiajqcych):

I.4) KOMUNIKACJAT

Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentdw z postgpowania mo2na uzyska6 pod adresem (URL)

Nie

Adres stroly internetowej, na kt6rej zamieszczona bqdzie specylikacja istotnych warunk6w zam6wienia

Tak

wwwzozsuchabeskidzka.pl

DostQp do dokumentdw z postQpowania jest ograniczony - wigcej informacji mozna uzyskad pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzislu w postQpowaniu naleiy przesylai:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub \ryniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskrlw o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu w inny spos6b:

Tak

Inny spos6b:

Pisemnie

Adres:

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

Komunikacja elektroniczna r*ymaga korzystania z narztdzi i urzqdzei lub format6w plik6w, kt6re nie sq 096lnie
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dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni ibezplatny dostQp do tych narzldzi mozna uryska6 pod adresem: (URL)

SEKCJA : PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.l) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamaryiajqcego: Dostawa sprzgtu lx u2ytku (uzupetnienie I)

Numer referencyjny t ZOZ.\,,1.01 O/DZP l22l 19

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

IL2) Rodzaj zamdwienia: Dostawy

Il.3) lnformacja o moiliwosci skladania ofert czQsciowych

Zamowienie podzielone jest na czeaci:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu mo2na sklada6 w odniesieniu do;

wszystkich czgSci

Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do udzielenia lqcznie nastgpuj4cych czg3ci lub grup czgsci:

Maksymalna liczba cz95ci zam6wienia, na kt6re moie zostad udzielone zamriwienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krdtki opis przedmiotu zam6wienia (vielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub robot budowlanych lub

okreilenie zapolrzebowania i v,ymagah ) a w przypadku partnerstwa i[nowacyjnego - okreSlenie zapotrzebowalia na

in[o]yacyjny produkt, uslugQ lub roboty budowlane: Przedmiotem zam6wieniajest dostawa sprzQtu lx
urytku.Zam6wienie zostalo podzielone na I t cz95ci. CPV: 33.14.00.00-l (r,rryroby medyczne) Szczeg6lowy opis

przedmiotu zam6wienia zawlera zal4cznik nr la do specyfikacji.

Il.5) Gliwny kod CPV: 33140000-1

Dodatkowe kody CPV:

Il.6) Calkowita warto5d zam6wienia (jeieli zamowiajqcy podaje informacje o wqrloici zambwieniq)

WartoSd bez VAT:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub $namicznego syslemu zakupow - szacunkowa calkowila maksymalnq wartoit w

calym obesie obowiq4nvania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupdw)
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II.7) Czy przewiduje siQ udzielenie zam6wief, o kt6rych mowa lv art,67 ust. I pkt 6 i T lub w art. 134 ust.6 pkt 3

ustawy Pzpt Nie

Okreilenie przedmiotu, wielkoici lub zakresu oraz warunk6w najakich zostanE udzielone zam6wienia, o kt6rych mowa w

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

II.8) Okres, w ktrirym realizowane bqdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta umowa ramowa Iub

okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: /aDdniach:

lub

deta rozpoczQcia: lub zakoiczenia; 2020-03-3 I

II.9) lnformacje dodatkowe:

SEKCJA :INFORMACJE O CHARAKT ERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.
FINANS OWYM I TECHNICZNYM

rrr.l) wARUNKT uDzrALU W POSTEPOWANIU

IIl.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziahlnosci zawodowej, o ile wynika to z

odrqbnych przepis6w

Okreilenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okre6lil warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.l.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreilenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie oke3lil warunku w tym zakesie.

Informacje dodatkowe

III.l.3) Zdolnosd techniczna lub zawodowa

Oke6lenie warunk6w: Zamawiajqcy nie okre(lil warunku w tym zakresie.

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

postQpowaniu imion i nazwisk os6b uykonuj4cych czynno(ci prry realizacj i zam6wienia wraz zinformacj4 o

kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podsta*T wykluczenia okreilone w art. 24 ust. I ustawy pzp

II1.2.2) Zam,wi^iqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art, 24 ust. 5 ustawy pzp Nie

Zamawiaj4cy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

4zl7

III.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W CELU WSTqPNECO
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POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI UDZIALU W

POSTIPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

O5wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkr6w udzialu w postQpowaniu

Tak

O6wiadczenie o spetnianiu kryteririw selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6W, SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W

POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O

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

Zalqcaik nr 2

III.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W

POST{POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O

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

III.5.I) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNK6W UDZIALU W POSTEPOWANIU:

Zal4czr:,ik nr 2a

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI6W SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OSWIADCZEI(I LUB DOKUMENToW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W

POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O

KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT 2 USTAWY PZP

Dokumenty potwierdzajqce, 2e oferowane dostawy spelniaj4 wymagania Zamawiaj4cego oraz potwierdzaj4ce brak

podstaw wykluczenia: - Cenyfikaty lub Deklaracje zgodnosci CE dla oferowanych wyrob6w - dokument wystawiony

przez producenta wyrobu lubjego autoryzowanego przedstawiciela (dotyczy wszystkich klas wyrob6w medycznych).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIoNE w pkt IIl.3) - llt.6)

Do ofsrty nalezy dolqczyi nastQpuj4ce dokumenty: l. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do

reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru stanowiqcego zalqcznik nr I do specyfikacji.

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

wedlug wzoru stanowi4cego zalqcznik nr Ia do specyfikacji. (Arkusz winien zawieraa wszystkie ewentualne zmiany

wprowadzone w czasie trwania postgpowania). 3. Oiwiadczenia wymienione w punkcie 5.I specyfikacj i ( zal4czntk nr 2

i2a do SIWZ).4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postQpowaniu albo do reprezentowania

wykonawcy w postQpowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba reprezentuj4ca wykonawcQ w postQpowaniu o udzielenie

zam6wienia niejest wskazanajako upowa2niona dojego reprezentacji we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji

dzialalnoici gospodarczej. 5. Zal1cznik nr 4 - oiwiadczenie RODO.

SEKCJA IV: PROCEDURA

lv.l) oPrs

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

IV.l.2) Zamawiajqcy 2qda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

5z17 2019-0,1-01.08:09
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lV,l.3) Przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zsm6wienia:

Nie

Nalezy poda6 informacje na temat udzielania zaliczek;

lV.l.4) Wymaga siQ zlozenia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert katalog6w

elektronicznych:

Nie

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

Nie

Informacje dodatkowe:

lV.l.5.) Wymags si9 zlo2enia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza siQ zlozenie oferty wariantowej

Zlo2enie oferty wariantowej dopuszcza siQ tylko zjednoczesnym zlozeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidyrvana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostanq zaproszeni do udzialu w postgpowaniu

(przelqg ograniczony, negocjdcje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, pa nerstwo innovacyjne)

Liczba *ykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.l.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6\ry:

Umowa ramowa bgd zie zawarla'.

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w

Adres slrony intemetowej, na kt6rej bgdq zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce dynamicznego systemu

zakup6w;

Informacje dodatkowe

6z17

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza siq zlo2enie ofert w formie katalog6w
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elektronicznvch

Przewiduje sig pobranie ze zloZonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do sporz4dzenia ofert w

ramach umo'wy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w;

IY,l.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektroricznej (przetarg nieograniczoO), przetarg ograniczony, negocjacje z

ogloszeniem)Nie

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

Nalezy podai, kt6re informacje zostanq udostiprione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej orazjaki bgdzie termin

ich udostgpnienia:

Informacje dotycz4ce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jakijest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bgd4 warunki, na jakich wykonawcy bgd4

mogli licytowad (minimalne uysokoSci post4piei):

lnformacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiqzai i specyfikacji technicznych w zakresie

pol4cze6:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicanej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6ruy nie zloLryli nowych post4pie6, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamkniEcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

lV.2.l) Kryteria oceny ofert:

1V,2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Termin dostawy 10,00

Termin waznodci 30,00

1V.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art.24aa ust. I ustalvy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

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

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

7zl'7 2019-04-01,08:09
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Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelniaC wszystkie oferty:

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

negocjacji

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

Nale2y poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3,2) Informacje na temat dirlogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiqzania

stanowi4ce podstawg do skladania ofen, jezeli zamawiaj4cy przewiduje nagrody:

Wstqpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ogranicze nia liczby rozwi4zai..

Nalezy podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe

IV,3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4 odpowiadai wszystkie oferty

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri6w

oceny ofert wskaz.anych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja eleklroDiczna

Adres stro[y intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne

urzqdzet informatycznych:

spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okrejlenie minimalnych wysokosci postqpiei:

lnformacje o Iiczbie etap6w licytacji elekrronicznej iczasie ich trwania:

Czas trwania:

8zl'?
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Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do tre6ci zawieranej umowy w sprawie zam6wienia

publicznego, albo o96lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania dotycz4c e zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe:

lv.5) zMTANA UMOWY

Przewiduje sie istotle zmiany postsnowiei zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, nr podstawie kt6rej

dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nale2y wskazad zakres, charakter zmian oraz warunki wprow adzenia zmian

l. Zmiana postanowieri niniejszej umowy moze by6 dokonana przez strony w formie pisemnej w drodzr aneksu do

niniejszej umowy, pod rygorem niewa2nodci. 2. Zmiany postanowieri niniejszej umowy, s4 dopuszczalne wylEcznie w

przypadku, gdy: a) nast4pito obniZenie ceny jednostkowej asonymentu, b) nast4pila zmiana numeru katalogowego

produktu c) nast4pila zmiana sposobu konfekcjonowania d) liczby opakowari e) wystEpi przejiciowy brak produktu z

ptryazyn leiqcych po stronie producenta prry jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie

gorszych od produktu objgtego umowq. 0 nast4pita zmiana stawki podatku VAT zwi4zztej z paedmiotem 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 {cie aktu prawnego

zmieniajqcego stawkg, a w przypadku zmiany stawek celnych wystqpienie o aniang wymaga udokumentowanej formy

pisemnej i zgody Zamawiaj4cego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

lV.6.l) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze pouf\ym Ae;eli dotyczy)

Srodki slu24ce ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu:

Dala: 2019-04-10, godzina: l0:00,

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

przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazac powody:

Jgzyk lubjgzyki, w jakich mog4 by6 sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziafu w postgpowaniu

9zl7 2019-04-01,08:09

Wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych post4piei, zostanq zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicanej:

Data: godzina:

Termin otwarc ia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:
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IV.6.3) Termin zwi4zania oferti: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofen)

lV.6'4) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku nieprzyznania !rodkrlw

pochodz4cych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez

paistwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktdre mialy byd przeznaczone na

sfi[ansowanie calosci Iub czgici zam6wienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeieli Srodki sluiqce sfinansowaniu

zam6wieri na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re zamawiaj4 cy zamierzal przeznaczy6 na sfinansowanie

caloSci lub cztsci zam6wienia, nie zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - INFORMA CJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Czqsd nr: I Nazwa: Pakiet nr I

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

zapolrzebowania i wymagait) 
^ 

w przyp ilku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie zapolrzebowania na innowacyjny

produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wieniajcst dostawa sprzQtu lx uzltku. Szczeg6lowy opis

przedmiotu zarn6wienia zawiera paki€t nr l.

2) Wsp6lny Slownik Zam6wiei(CPV): 33 I 40000-1,

3) WartoS6 czgSci zam6wienia(e2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Wartoii bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

dala rczpoczQcia;

data zakoriczenia: 2020-04-30

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin dostawv 10,00

Termin waznoici 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzqSd nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres. rodzaj i iloii dostrn'. uslug lub robdt budowlanych lub okreilenie
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zapotrzebowaniq i v,ymagah) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowanis na irnowacyjny

produkt' uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wieniajest dostawa sprzQtu Ix uzytku. Szczegolowy opis

przedmiotu zam6wienia zawiera pakiet nr 2

2) Wsp6lny Slownik Zam6wie6(CPV): 33140000-1,

3) \trartoSt czgsci 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 zakoriczenia: 2020-04-30

5) Kr,,teria oceny ofert;

Krvterium Znaczenie

Cena 60.00

Termin dostawy 10,00

Termin wa2no(ci 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgSd nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3

1) Knitki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dost.tr, uslug lub rob6t budowlanych lub okreilenie

zapottzebowania i wymagai) a w praypadku partnerstwa innowacyjnego -okreSle[ie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt' uslugg lub roboty budowlarte:Przedmiotem zam6wieniajest dostawa sprzgtu lx uzytku. Szczeg6lowy opis

przedmiotu zam6wienia zawiera pakiet nr 3

2) Wsp6lny Slownik Zarnr6wieri(CPV): 33140000-1,

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

Wartoii bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rczpoczQcia'.

data zakoriczenia: 2020-0 4-3 0

5) Krlteria oceny ofert:
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Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin dostauy 10,00

Termin rva2noici 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg56 nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4

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

zapolrzebowania i wymagah) a w przypsdku partnerstwa innowacyjnego -okre6lenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, uslugQ lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wieniajest dostawa sprzQtu lx uzytku. Szczeg6loury opis

przedmiotu zam6wienia zawiera pakiet nr 4

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

3) WartoSd cz9Sci zam6wienia(ieieli zamawiajqcy podsje informacje o wartosci zam6wienia):

Wartosi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoc4cia'.

data zakoiczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium lznu"."ni"
Cena

leo.oo

Termin dostawyllo.oo

Okrcs waznoici l;0,00

6) lNI.'ORl\IAC.tE DOt),\ r'KOWE:

Czg56 nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodiaj i iloit dostrw, uslug lub rob6t budovlanych lub okeilenie

zapotrzebowania iwymagai) a w przypadku partn€rstwa innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, uslugq |ub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wieniajest dostawa sprzgtu Ix uzytku. Szczeg6lowy opis

przedmiotu zam6wienia zawiera pakiet nr 5

2) Wsp6lny Slownik Zam6wiei(CPv): 33 140000-1,
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3) Warto6d czqsci zamriwienia(eieli zamawiaj4cy podaje informacje o wartosci zam6wienia):
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Wartosi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania;

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoc4cia:

data zakoiczenia: 2020-04-30

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium lznu"."ni"
Cena t,0,00

Termin dostawyl 10,00

Okres waznoSci l:0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgSd nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (rielkoit, zakres, rodzaj i iloii dostav, uslug lub rob6t budowlanych lub ofueilenie

zapotrzebowania i wlmagafi) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowonia na innowscyjny

produkt' uslugQ lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wieniajest dostawa sprzgtu 1x uzytku. Szczeg6louy opis

przedmiotu zam6wienia zawiera pakiet nr 6

2) Wsp6lny Slownik Zam6wieri(CPV): 33140000-1,

3) Wsrto36 czQSci zam6wienia(ieZeli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Warto(i bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczlcia:

data zakohczenia: 2020-04-30

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium lzrr"rrni"
Cena 0,00

lo

termin dosrawylt 0.00

)Okres wa2no6ci 0,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg6d nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7

l) Krr6tki opis przedmiotu zam6wienia (rielkoit, zakres, rodz.lj i iloit dostow, uslug lub rob6t budowlanych lub okreilenie

zapotrzebowania i i)ymagai) sw przypadku partnerstwa innowacyjncgo -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt' uslugq lub roboty budowlan€;Przedmiotem zam6wieniajest dostawa sprzQtu lx uzytku. Szczeg6lowy opis

przedmiotu zam6wienia zawiera pakiet nr 7

2) Wsp6lny Slownik Zam6wiei(CPV): 33140000-1,

3) WartoSd czg6ci zam6wienia(ieieli zamawiaj4cy podaje informacje o wartosci zam6wienia):

Warto(6 be7 VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach;

data rozpoczEcia:

data zakoiczenia: 2020-04-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczente

Cena 60,00

Termin dostawv 10,00

Okres wa2noSci 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg36 nri 8 Nazwa: Pakiet nr 8

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

zqpolrzebowdnia i wynagai) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, uslugQ lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wieniajest dostawa sprzqtu lx u2ytku. Szczeg6lowy opis

przedmiotu zam6wienia zawiera pakiet nr 8

2) Wsp6lny Slownik Zam6wiefl(CPv): 33 140000-1,

3) Warto66 czQ5ci zam6wienia(ieieli zsmawiaj4cy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):

WartoSi bez VAT:

Waluta:

14zl7

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

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakof czenia: 2020-04-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium
lznaczenie

Cena
loo.oo

termin dostawylt0,0o

Okres waznoSci
t:0,00

6) tNFORI\tACJE DODATKOWE:

Czg5{ nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostqw, uslug lub robot budowlanych lub olveilenie

zapolrzebowania i wymqgqi) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie zspotrzebowania na innowacyjny

produkt, uslugQ lub roboty budowlane;Przedmiotem zam6wieniajest dostawa sprzgtu 1x uzytku. Szczeg6lowy opis

przedmiotu zamowienia zawiera pakiet nr 9

2) Wsptilny Slownik Zam6wiei(CPV): 33140000-1,

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

WartoS6 bez VAt

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpocznaia:.

data zakoiczenia: 2020-04-30

5) Kryteria oce[y ofert:

Kryterium lzru"rrni"
Cena 60,00

-rermin 
dostawylto.oo

Okres wazno6ci
t:

0,00

6) INFORMACJE DODATKOTi E:

Czg56 nr: l0 Nazwa: Pakiet nr l0

l) Krr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloii dostaw, uslug lub rob6t budowlanych lub okreilenie
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zapotrzebowania i vymagai) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, uslugQ lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wieniajest dostawa sprzQtu lx uzytku. Szczeg6lo*) opis

przedmiotu zam6wienia zawiera pakiet nr 10

2) Wsp6lny Slownik Zam6wie6(CPV); 33140000-1,

3) Warto56 czg6ci zam6wienia(ie2eli zamawiajqcy podsje informacje o wartosci zam6wienia):

Wartosi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoiczenia: 2020-04-30

5) Krlteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin wa2nodci r0,00

Okres waZno(ci 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz93d nr: I I Nazwa: Pakiet nr I I

l) Krdtki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloii dostaw, uslug lub rob6t budovlanych lub okreilenie

zapolrzebowdnid i wymagah) a v przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania ra innowacyjny

produkt, uslugQ lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wieniajest dostawa sprzgtu lx uzytku. Szczeg6towy opis

przedmiotu zam6wienia zawiera pakiet nr I I

2) Wsp6lny Slownik Zamtiwief(CPV): 33140000-1,

3) Wartosd czQsci zam6wienia(iezeli zamawiaj4cy podaje informacje o wartosci zam6wienia):

Wartosi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczQcia:

data zakoiczenia'. 2020-04-30

5) Kryteria oceny ofert:
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Krvterium Znaczenie

Cena 60.00

Termin dostawv t0,00

Okres waanoici 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWET
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