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Ogloszenie nr 547677-N-2019 z dnia 2019-05-15 r.

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Dostaw, sprzetu lx uiytku -lv postQpowanie

OGLOSZENIE O ZAM6WIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiqzkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicanego

Zam6wienie dotyczy projektu lub progrsmu wsp6llinansowrnego ze Srodk6lv Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub progrsmu

O zam6wienie mogq ubiegad sig rylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych dzialalnosd, lub

dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgdq realizowaty zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i

zawodowq integracjg os6b bqdqcych czlonkami grup spolecznie marginalizowsnych

Nie

Nale2y poda6 minimalny procentowy wska:hik zatrudnienia os6b nale4cych dojednej lub wiqcej kategorii, o kt6rych mowa

w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, os6b zatrudnionych przez zaklady pracy chronionej lub rykonawc6w albo

ichjednostki (w o/o)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

PostQpowanie przeprowsdza centralny zamawiaj4cy

Nie

PostQpolvsnie przeprowadza podmiot, ktdremu zamawisjqcy powierzyUpowierzyli przeprowadzenie postQpowania

Nie

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

Postgpowanie jest przeprowrdzane wsp6lnie przez zamswisjqcych

Nie

Jezeli tak, nalezy *ymienii zamawiajqcych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz podad adresy ich siedzib,

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

PostQpowanie jest przeprowadzane wsp6hie z zamawiaj4cymi z innych psistw czlorkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowsdzaria postQpowania wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych paistw czlonkowskich Unii

Europejskiej - majqce zoslosowanie krajowe prawo zam6wieri publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zesp6l Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 00030441500000, ul. ul. Szpitalna

22 ,34-2OO Sucha Beskidzka, woj. matopolskie, panstwo Polska, tel. +4833 E723 I I l, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl,
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faks +480338723111.

Adrcs stony intemetowej ([IRL): www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod kt6rym mozna uzyskad dostgp do narzgdzi i urz4dzei lub format6w plik6w, kt6re nie sq

o96lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO; Inny (proszg okre(lii):

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej

t.3) wsPoLNE UDZTELANIE ZAM6WIENIA (jeieli dotyczy)t

Podzial obowiEzk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postQpowania, w tym w

przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zamawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii

Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest odpowiedzi alny zaprzeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za

przeprowadzenie postEpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiaj4cy, czy zam6wienie bEdzie udzielane przezkaidego z

zamawiaj4cych indywidualnie, czy zamdwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzeczpozsstalych zamawiaj4cych):

I.4) KOMUNIIGCJA:

Nieograniczony, pelny i bezpoiredni dostQp do dokument6w z posttpowania mo2na uzyska6 pod adresem (URL)

Nie

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

Tak

www.zozsuchabeskidzka.pl

Dostgp do dokument6w z postgpolyania jest ograniczony - rvigcej informacji mo2na uzyskad pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu naleiy przesyla6:

Elektronicznie

Nie

adres

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

Nie

Inny spos6b:

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

Tak

Inny spos6b:

pisemnie

Adres:

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

Komunikacja elektroniczna wymrga korzystania z narzgdzi i urz4dzef Iub format6w plik6w, kt6re nie sq 0g6tnie
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dostepne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostQp do tych narzQdzi moana uzyskai pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM6WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajqcego: Dostawa spzetu 1x u2ytku -Iv postgpowanie

Numer referencyjny: ZOZ.V.0l0 IDZP 129 I 1 9

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Dostawy

II.3) Informacja o moiliwo5ci skladania ofert czg6ciowych

Zamriuienie podzielone jest na czqsci:

Tak

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

wszystkich czg(ci

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia 14cznie nastQpujqcych czg6ci lub grup czQsci:

Maksymalna liczba czg6ci zam6wienia, na ktrire mo2e zostad udzielone zam6wienie jednemu wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoii, zabes, rodlaj i iloit doskrw, uslug lub rob6t budowlanych lub

okreilenie zapotrzebowania i wymagart ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na

innowacyjny produkt, uslugQ lub roboty budowlane: Przedmiotem zam6wieniajest dostawa sprzQtu lx uitku.

Zam6wienie zostalo podzielone na 2 czgSci. CPV: 33.14.00.00-l (\ayroby medyczne) Szczeg6lowy opis przedmiotu

zam6wienia zawiera zalqcznik nr la do specyfikacji. Opis ten nale2y odczytywai lraz z ewentualnymi amianami tre6ci

specyfikacji, bgdqcymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawcow. Podane ilo3ci sq szacunkorym

zapotrzebowaniem na okres I I miesigcy i sluZq do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia

wykonawcy). Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu czgSci asortymentu wynikajqcej z braku

zapotrzebowania.

II.5) Gl6wny kod CPV: 33140000-l

Dodatko\rye kody CPV:

Il.6) Calkowita wartoid zam6wienia Aezeli zamqwiajqcy podaje informacje owartoici zam6wienia)

WartoSi bez VAI:

Waluta:
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(v przypadku umott ramovych lub funamicznego systemu zakxpdw szacunkowa calkowita maksymalna \rartosc v,

calym okresie obottiq4ntania umctwy ramowej lub dynamicznego systemu zakupdw)

lI.7) Czy przewiduje sig udzielenie zam6wief, o kt6rych mowa lv art.67 ust. 1 pkt 6 i T lub w art. 134 ust.6 pkt 3

ustawy Pzp: Nie

Okredlenie przedmiotu, wielko6ci lub zakresu oraz warunk6w najakich zostanq udzielone zam6wienia, o kt6rych mowa w

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

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

na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: /aDdniach:

luh

data rozpoczecia: lub zakoirczefiat 2020-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM.

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.l) WARUNKI UDZIALU W POST{POWANIU

IILl.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowej, o ile wynika to z

odrgbnych przepis6w

OkreSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okre6lil warunk6w w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) SJtuacja linansowa lub ekonomiczna

OkeSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okreSlil warunk6w w tym zakresie.

lnformacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno66 techniczna lub zawodowa

OkreSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okreSlil warunk6w w tym zakresie.

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

postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci prq realizacji zam6wienia wraz z informacj4 o

kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6bl

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

lII.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. I ustawy Pzp

lll.2.2) Zam^wiaiqcy przewiduje wykluczenie rykonawcy na podstawie art.24 ust.5 ustawy Pzp Nie

Zamawiaj4cy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:
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III.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W CELU WSTEPNEGO

POTWIERDZENTA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNTA WARUNKI UDZIALU W

POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELf,KCJI

O5wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w posttpowsniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

rIL4) WYKAZ OSWTADCZEN LUB DOKUMENToW, SXr,lOaXyCH PRZEZ WYKONAWCE W

POST{POWANIU NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGo w cELU PoTwIERDZENIA oKoLIczNoSCI, o
KToRYCH MOWA w ART. 25 UST. I PKT 3 USTAWY PZP:

Zal4cznik nr 2.

rrr.5) wYKAz oswIADczEN LUB DOKUMENToW SXr,lOlXyCH pRzEz wyKoNAwcE w
POSTEPOWANTU NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENTA OKOLTCZNOSCI, O

KT6RYCH MowA w ART. 2s UsT. I PKT I USTAWY PzP

III.5.I) W ZAKRESIE SPELNTANIA WARUNKOW UDZIAI,U W POSTIPOWANIU:

Zalqcmik nr 2a.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI6W SELEKCJT:

lrl.6) WYKAZ OSWTADCZEN LUB DOKUMENT6W SXIeOeXyCH PRZEZ WYKONAWCE W

POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O

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

' Certyfikaty lub Deklaracje zgodno{ci CE dla oferowanych wyrob6w - dokument wystawiony przez producenta wyrobu

lub jego autoryzowanego przedstawiciela (dotyczy wszystkich klas *yrob6w medycznych).

llI.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE w pkt tlL3) - IIl.6)

. Do oferfy naleZy dol4czyd nastgpuj4ce dokumenty: l. Wypelniony ipodpisany przez osoby upowa2nione do

reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporzqdzony wedfug wzoru stanowiqcego zal4cznik nr I do specyfikacji,

.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowainione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy, sporzEdzony

wedfug wzoru stanowiqcego zal4cznik nr la do specyfikacji. (Arkusz winien zawierai wszystkie ewentualne zmiany

wprowadzone w czasie trwania postQpowania). 3, O5wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zalqczrik nr 2

i 2a do SIWZ). 4. Petnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do reprezentowania

tykonawcy w postQpowaniu i zawarcia umory, je2eli osoba reprezentujqca wykonawca w postQpowaniu o udzielenie

zam6wienia nie jest wskazana jako upowa2niona do jego reprezentacji we wla(ciwym rejestrze lub ewidencji

dzialalnoici gospodarczej. 5. Zalqczrik nr 4 - oSwiadczenie RODO.

rv.r) oPrs

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

IV.l.2) Zrmrwiajqcy iqdr wni€sienis wrdium:

Nie

Informacja na temat wadium
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lV.l.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Nale2y podad informacje na temat udzielania zaliczek:

lV.l.4) Wymags sie zlorenis ofert w postsci katslog6w elektronicznych lub dolqczenia do ofert katalog6w

elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sie zlozenie ofefi w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do ofert katalog6w elektronicznych

Nie

lnformacje dodatkowe:

lV.1.5.) rrYymaga sig zlorcni8 oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej

Nie

Zlo2enie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym zloZeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.l.6) PrzewidFrvanr liczba wykonawc6w, kt6rzy zostanq zaproszeni do udzialu w postQpowaniu

(przetdrg ogrqniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, pqrtnerstwo innowacyjne)

Liczba *ykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba uykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.l.7) Informacje na temat umowy ramowej Iub dynamicznego systemu zakup6w;

Umowa ramowa bgd zie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicmego systemu zakup6w:

Nie

Adres strony intemetowej, na kt6rej b9d4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce dynamicmego systemu

zakup6w:

6zll

Informacje dodatkowe
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W ramach umowy ramowej/dynamiczre go systemu zakup6w dopuszcza sig zlo2enie ofert w formie katalog6w

elekroniczrych:

Nie

Przewiduje sig pobranie ze zloZonych katalog6w elektronicanych informacji potrzebnych do spon4dzenia ofert w

ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

Nie

IV.l.E) Aukcja elektroniczna

Przewidzia[e iest Przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetqrg nieogroniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z

ogloszeniem)Nie

Nalery podai adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bEdzie prowadzona:

Nale2y wskazad elementy, ktdrych wartosci bgdq pruedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje siq ograniczenia co do przedstawionych wartosci, nynikajqce z opisu przedmiotu zsm6wienir:

Nie

Nalezy podai, kt6re informacje zostanq udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektroniczrej orazjaki bgdzie termin

ich udostgpnienia:

lnformacje dotycz4ce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany spos6b postQpowania w toku aukcji elektronicznej ijakie bgdq warunki, najakich wykonawcy bqd4

mogli licytowai (minimalne r.rysoko6ci post4pieri):

Informacje dotyazqce wykorzystywanego sprzgtu elektroniczlego, rozwiqzan i specyfikacji technicznych w zakresie

polqczeri:

Wymagania dotycz4ce rejestrdcji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektroniczrej iczasie ich trwania:

Czas trwania:

Czl uykonawcy, kt6rzy nie zlo2yli nowych postqpieri, zostanq zakwalifikowani do nastQpnego etapu:Nie

Warunki zamknigcia aukcji elehroniczrej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV,2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kr)'terig

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Termin dostawy 10,00

Termin warino6ci 30,00

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

Nie
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lV,3) n-egocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innow.cyjne

lV.3.l) lnformacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re muszq spe.lniad wszystkie oferty:

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

negocjacji Nie

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

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

Informacje dodatkowe

1V.3,2) Informacje n8 temrt dislogu koDkurencyjnego

Opis potzeb i wymagan zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

lnformacja o wysoko3ci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi4zania

stanowiqce podstawg do skladania ofert, je2eli zamawiaj4cy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi4zah:

Nalezy podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje ns temat partnerstwa innowacyjnego

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

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofen podlegajqcych negocjacjom poprzez zastosowanie kr)4eri6w

oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6\ry zam6wienia:

lnformacie dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licylacja elektroniczna:

Adres strory intemetowej, na kt6rej jest dostlpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji elektronicznej:

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

urzedzef informatyczllych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okredlenie minimalnych wysokoSci post4pieri:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicanej iczasie ich trwania:
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Czas trwania

Wykonawcy, kt6rzy nie zlo2yli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nast9pnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicaej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknigcia licytacj i elektronicznej :

Wymagania dotycz4ce zabe4ieczenla nalezytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje siQ istotne zmiany postanowierh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej

dokonano wyboru wykonarrcy: Tak

Nalezy wskazad zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

WARLINKI I ZAKRES ZMIANY IA4OWY l. Zmiana postanowiefi niniejszej umowy moze byd dokonana przez strony w

formie pisemnej w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznoici. 2. Zmiany postanowieri niniejszej

umowy, s4 dopuszczalne wyl4cznie w przypadku, gdy: a) nastqpilo obniirnie ceny jednostkowej asortymentu, b) nast4pila

zmiana numeru katalogowego produktu c) nast4pila ffriana sposobu konfekcjonowania d) liczby opakowaf e) \rryst4pi

przejSciowy brak produktu z przyczyn leZ4cych po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu

zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objgtego umow4. 0 nast4pita zmiana stawki podatku VAT zwi4zanej z

przedmiotem umowy - w tym przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brufto, cena netto pozostanie

niezmienna, g) w przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umory zmiala stawki nastgpuje z dniem

wejScia w Zycie aktu prawnego zmieniaj4cego stawkg, a w przypadku zniary stawek celnych wyst4pienie o zmianE

wymaga udokumentowanej formy pisemnej i zgody Zamawiaj4cego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6,1) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym Qeieli dotyczy)

Srodki slu2qce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV,6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu:

Data: 20 19 -0 5 -27, godzina: I 0:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazai powody:

9z11 2019-05-15, l0:26

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do treSci zawieranej umowy w sprawie zam6wienia

publicznego, albo o96lne warunki umowy, albo wz6r umowy:



https:/,&zp.uzp. gov.pyZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=..

Jgzyk lubjgzyki, w jakich mog4 byi sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu

> polski

IV,6.3) Termin zwiqzania ofertq: do: okes w dniach: 30 ni (od ostatecznego terminu skladania ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku nieprzyznania Srodkriw

pochodz4cych z bud2etu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez

patst\rya czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktdre mialy byd p rzeztaczone ia
sfrnansowanie calosci lub czgsci zam6wienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeieli Srodki slui4ce slinansowaniu

zam6wiei na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re zamalyiajqcy zamierzal przeznaczyi na sfinansowanie

calosci lub czQSci zam6wienia, nie zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkolye:

ZALACZNIKI - INFORMACJE DOTY CZ ACE OFERT CZESCIOWYCH

Czgid nr: I Nazwa: Pakiet I

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkait, zaktes, rodzaj i iloit dostcrw, uslug lub rob6t budowlanych lub okreilenie

zapotrzebowania i wymagai) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre6lenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt' uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wieniajest dostawa zestaw6w infuzyjnych do pomp

objgto6ciowych Volumat, okreilonych w pakiecie nr 1

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okes w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoiczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Tennin dosta*y 10,00

Termin wa2no(ci 30,00

l0 z I I

6) INFOR,MACJ E DODATKOWE:

2019-05-15, l0:26

3) Warto6d czg5ci zam6wienir(teieli zamawiaj4cy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):

Wartosi bez VAT:

Waluta:



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

Czp56 nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2

l) Krdtki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloi| dostqw, uslug lub robot budowlanych lub okreilenie

zapolrzebowqniq i wymqgqi) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania r|a innowacyjny

produkt, [slugQ lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wieniajest dostawa dializator6w kapilamych okreslonych w

zalqcmiku nr 2.

2) Wsp6lny Slownik Zam6wief (CPV): 33140000-1,

3) Warto5( czg5ci zam6wienia(e2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Wano66 bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakonczenia:

5) Kryteris oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin dostawy 10,00

Termin waznoici 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

ll z ll 2019-05- 15, l0:26




