
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi: DOSTAWA

MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora

Kazimierza Hołogi, krajowy numer identyfikacyjny 63982000400000, ul. ul. Poznańska 30 , 64-300

Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 4427314, 4427311, , e-mail dzp@szpital-

nowytomysl.pl, , faks 614 422 152.

Adres strony internetowej (URL): www.szpital-nowytomysl.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

www.szpital-nowytomysl.pl/przetargi
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.szpital-nowytomysl.pl/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo

pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca

Adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul.

Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl - Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
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adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA MATERIAŁÓW

OPATRUNKOWYCH

Numer referencyjny: SPZOZ_NT/DZP/PN/ 05/19

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych dla

Zamawiającego zgodnie z asortymentem przedstawionym w Załączniku „1A” do SIWZ – (formularzu

asortymentowo–cenowym), w którym podano szacunkową ilość produktów usystematyzowanych w 8

pakietach. Zamawiający wymaga, aby: - oferowane materiały posiadały Certyfikaty CE (klasa I

jałowa, IIA, IIB i III), zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznych, deklaracje zgodności CE; - na

opakowaniu jednostkowym przedmiotu zamówienia był zamieszczany opis w języku polskim, seria
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oraz termin ważności. Etykietka i ulotka informacyjna produktu muszą być podane w języku polskim;

- dla gazy oraz materiałów opatrunkowych wykonanych z gazy (kompresy, serwety, tupfery, setony)

Zamawiający wymaga: zaoferowania wyłącznie wyrobów medycznych inwazyjnych (rejestracja w

klasie II A, reguła 7), ze względu na stosowanie ich na bloku operacyjnym, - grubość pojedynczego

włókna była nie mniejsza niż 15 tex, - dla kompresów gazowych (Pakiet 1 poz. 3, 4, 5) Zamawiający

wymaga, aby posiadały podwijane brzegi, - Pakiet nr 7.: Zamawiający wymaga aby Dostawca

dostarczył (użyczył) w ramach ceny ofertowej aparat do terapii podciśnieniowej leczenia ran

kompatybilny z opatrunkami i zbiornikami na czas trwania terapii. - wystawiana faktura zawierała

numer umowy (SPZOZ_NT/ZP/…/19); - termin ważności produktów był nie krótszy niż 12 miesięcy

od momentu dostarczenia go do apteki Zamawiającego; Zamawiający zastrzega sobie: prawo zmiany

(zmniejszenie lub zwiększenie) zamawianych ilości poszczególnych pozycji asortymentu oferowanego

w ramach wartości umowy w zależności od indywidualnych potrzeb SPZOZ, przy zachowaniu

niezmienionych cen poszczególnych produktów zamówienia. Podane w formularzu asortymentowo-

cenowym ilości poszczególnego asortymentu odczynników są ilościami szacunkowymi, które mogą

ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega

możliwość skorzystanie z prawa opcji – zwiększenie ilości poszczególnych pozycji asortymentowych

do 20 % zamówienia podstawowego. Informacja na temat rozwiązań równoważnych W przypadku,

gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot

zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego

Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych

Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej

określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma

na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych

materiałów i urządzeń. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych

wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez

Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są

parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność,

przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp.

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych

znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i

funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne

stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki

określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w
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ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do

kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w

opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu

zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30

ust., 1-3 ustawy Pzp należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy

Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści

SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy

przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Szczegółowe wymagania

Zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione są we wzorze umowy

stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 33141110-4

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

33141116-6

33141119-7

33141114-2

33141112-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
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umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  24  lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

24

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający zastrzega sobie: prawo zmiany (zmniejszenie lub

zwiększenie) zamawianych ilości poszczególnych pozycji asortymentu oferowanego w ramach

wartości umowy w zależności od indywidualnych potrzeb SPZOZ, przy zachowaniu niezmienionych

cen poszczególnych produktów zamówienia. Podane w formularzu asortymentowo-cenowym ilości

poszczególnego asortymentu odczynników są ilościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w

zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystanie

z prawa opcji – zwiększenie ilości poszczególnych pozycji asortymentowych do 20 % zamówienia

podstawowego. Sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do czasu

wyczerpania wartości brutto umowy. Możliwe jest przedłużenie okresu obowiązywania umowy na

okres maksymalnie 6 miesięcy w przypadku niewykorzystania wartości brutto umowy i/lub

skorzystania z prawa opcji.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
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wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy

Pzp) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (o ile

Wykonawca nie wyrazi zgody na samodzielne pobranie ww. dokumentów przez Zamawiającego -

w druku Oferta). b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o
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udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz

spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w

postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; 5. Jeżeli wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w: pkt 4 a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się

dokumentów, o których mowa w pkt 4 a). zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym

ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Terminy określone w pkt 4 stosuje się odpowiednio. 6. Wykonawca nie jest obowiązany do

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25

ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące

tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.

700) - w takim przypadku Zamawiający pobierze samodzielnie dokumenty z baz danych.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

a) karty danych technicznych zaoferowanych wyrobów (w tym: katalogi, instrukcje używania lub

wyciąg z instrukcji, dokumentacje techniczne, materiały informacyjne) w języku polskim
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zawierające opis wraz z numerem katalogowym danego produktu/oznaczeniem produktu

potwierdzające spełnienie warunków narzuconych przez Zamawiającego dla danego asortymentu

(dla każdej pozycji asortymentowej). b) dokumenty uprawniające do stosowania oferowanych

wyrobów medycznych w Polsce tj. świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu,

wpis do urzędowego wykazu materiałów medycznych lub deklarację zgodności CE – zgodnie z

wymogami ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 175 ze

zm.). Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do

przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych wymogów. Ww.

dokumenty zostaną przedłożone przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w terminie nie

krótszym niż 5 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa oferowany w przetargu wyrób nie wymaga posiadania żadnego z ww. dokumentów –

Wykonawca winien załączyć stosowne oświadczenie. c) dokumenty potwierdzające rejestrację

wyrobów medycznych w klasie IIa, reguła 7 dla produktów, dla których zostały narzucone

stosowne wymagania określone w załączniku 1A do SIWZ (dla pakietów Nr 1 i 3.). d)

Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do

przedłożenia próbki towarów zaoferowanych w ramach poszczególnych Pakietów (po 1 op.

jednostkowym danej pozycji) w ilościach i asortymencie wyszczególnionym przez Zamawiającego

w formularzu asortymentowo – cenowym załącznik 1A do SIWZ. Wykonawca winien załączyć

dokładny spis próbek, wraz z informacją dla którego pakietu i pozycji próbki zostały złożone.

Próbki towaru powinny znajdować się w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta

z etykietą handlową i numerem katalogowym. Jeśli przesłanie próbek towaru w ilościach

wymaganych przez Zamawiającego wymaga naruszenia oryginalnego opakowania zbiorczego

producenta Zamawiający dopuszcza przesłanie próbek oznaczonych etykietami Wykonawcy z

numerem katalogowym i nazwą producenta. Numer katalogowy danej próbki powinien

odpowiadać numerowi katalogowemu zamieszczonemu przez Wykonawcę w odpowiedniej pozycji

na formularzu asortymentowo –cenowym – Załącznik 1A do SIWZ. Próbki winny być opisane w

sposób umożliwiający identyfikację dla którego pakietu i pozycji próbki zostały złożone. Uwaga:

Zamawiający może w trakcie badania i oceny złożonych ofert zażądać próbek z pozostałych

Pakietów i pozycji nie wyszczególnionych w Załączniku 1A do SIWZ - w/w próbki zostaną

przedłożone przez wykonawcę na żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty

otrzymania wezwania.

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

a) wypełniony i podpisany formularz „OFERTA”, sporządzony z wykorzystaniem wzoru

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: cenę ofertową brutto,
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oferowany termin realizacji dostaw częściowych, oferowany termin płatności, oświadczenia

Wykonawcy wraz z informacją o części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy; b)

Wypełniony Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy (wg wzoru stanowiącego załącznik 1A

do SIWZ) dla części /Pakietu objętego ofertą Wykonawcy. c) dokument określający zasady

reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę

reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, e) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o

udzielenie zamówienia (na zasadach określonych w art. 23 Ustawy Pzp). W przypadku wspólnego

ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wszystkich stron,

które powinno dokładnie określać zakres umocowania. d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy,

przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy (wg wzoru: Załącznik nr 3 do

SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia. e) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1, tj. że na dzień

składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania – (wg wzoru: Zał. nr 2 do

SIWZ);

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:
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Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

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

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

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

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:
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Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena brutto oferty 60,00

Termin dostawy 10,00

Termin płatności 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

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

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
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Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

12. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
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Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach:. a)

zmianę ilości danego asortymentu produktów składających się na przedmiot zamówienia; b)

przesunięcia ilościowego pomiędzy pozycjami asortymentowymi umowy, przy zachowaniu

maksymalnej wartości umowy (nie wymaga aneksu), c) zmianę jakości, parametrów lub innych cech

charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź

nazwy własnej produktu; (zmiana nr katalogowego nie wymaga aneksowania umowy), d) zmiany na

nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w

ofercie, w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem

zamówienia, po wcześniejszym udokumentowaniu pismem przed dostawą zaistniałej sytuacji, e)

zmianę elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany; f)

zmianę sposobu konfekcjonowania; g) zmianę terminu realizacji dostaw; h) zmianę terminu realizacji

umowy; 2. Zmiany opisane w pkt. 1. mogą być dokonane w następujących sytuacjach: a)

wprowadzony zostanie na rynek przez produkt zmodyfikowany lub udoskonalony, bądź; b) wystąpi

przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o

parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, bądź; c) nastąpi zmiana organizacyjna po

stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie organizacji pracy komórek korzystających z

produktów objętych umową, bądź; d) nastąpi zmiana w zakresie liczby pacjentów korzystających ze

świadczeń zdrowotnych Zamawiającego, bądź; e) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez

Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, bądź; f) w wyniku

zmiany prawa możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości świadczeń wykonywanych przez

Zamawiającego, bądź; g) będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub

zapobieżenia awarii, bądź; h) będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa, bądź; i)

zmiana w inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającemu. 3. Przewidziane zmiany treści umowy nie

mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. Brak wyrażenia przez Zamawiającego zgody na

proponowaną przez Dostawcę zmianę treści umowy w trakcie jej obowiązywania nie może prowadzić

do rozwiązania umowy przez jednostronną czynność prawną Dostawcy. 4. Okres obowiązywania

umowy może ulec przedłużeniu w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego, w terminach
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wskazanych w § 6, całości objętego umową zamówienia lub skorzystania z prawa opcji (do 20 %

wartości zamówienia podstawowego). 5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania

następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy, wynikających z uwzględnienia zapisu art. 142 ust. 5 w

związku z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp: a) zmiana ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT

zgodnie z obowiązującymi przepisami, z tym, że cena brutto może ulec zmianie tylko w stopniu

wynikającym ze zmiany stawki podatkowej, zaś cena netto pozostaje bez zmian; b) wysokości

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (

T.j. Dz.U. 2018 poz. 2177), c) zmiana ceny w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie

społeczne lub zdrowotne d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach

kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Dostawcę.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 5 lit. b) - d) w celu dokonania zmian

zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją

zmiany wraz z uzasadnieniem. 7. Wniosek o zmianę powinien być złożony z co najmniej

dwutygodniowym wyprzedzeniem licząc od proponowanego terminu wprowadzenia zmian. Winien

zawierać proponowaną nową wysokość cen i wycenę zawierającą wyliczenia w niezbędnym zakresie,

podstawę prawną itp. 8. Zamawiający dokona weryfikacji, zbada prawidłowość dokonanej kalkulacji i

ma możliwość wystosowania zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów. 9. Zmiany cen określone w

pkt 5 wymagają sporządzenia aneksu do umowy za wyjątkiem zmian wynikających z ustawowych

zmian stawek podatku od towarów i usług, które podlegają automatycznej waloryzacji odpowiednio o

kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstawania

obowiązku podatkowego, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. 10. Dopuszcza się

zmiany w umowie, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy - Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.). 11. Z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w przypadku, o

którym mowa w ust. 10, może wystąpić każda ze stron. 12. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do

SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
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IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-09-04, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia

publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej

„RODO”, informuję, że:  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPZOZ w Nowym

Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl;  inspektorem ochrony danych osobowych w

SPZOZ w Nowym Tomyślu jest Pan Piotr Lichtarowicz kontakt: p.lichtarowicz@szpital-

nowytomysl.pl, telefon: 61/ 44 27 466;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie

art. 6 ust. 1lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

pn.: DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, Nr postępowania SPZOZ_NT/DZP/PN/

05/19 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych
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osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w

oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” i/lub ustawie z dnia 6 września 2001r. o

dostępie do informacji publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1830 ze zm);  Pani/Pana dane osobowe będą

przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych

osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w

przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp oraz ustawy o dostępie do

informacji publicznej;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na

podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na

podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; − na podstawie art.

18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w

związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do

przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO

prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania

Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: - informacja w tym

zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. **

Wyjaśnienie: - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ***

Wyjaśnienie: - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii

Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1. Materiały opatrunkowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy

opis oraz ilości określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ : Pakiet nr 1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4, 33141114-2, 33141100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena brutto 60,00

Termin płatności 30,00

Termin dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2. Plastry, opaski i inne materiały opatrunkowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy

opis oraz ilości określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ : Pakiet nr 2.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4, 33141112-8, 33141116-6
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena brutto 60,00

Termin płatności 30,00

Termin dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet Nr 3. Materiały opatrunkowe na salę operacyjną

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy

opis oraz ilości określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ : Pakiet nr 3

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4, 33141116-6, 33141100-7, 33141114-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24

okres w dniach:
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data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena brutto 60,00

Termin płatności 30,00

Termin dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet Nr 4. Opaski gipsowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy

opis oraz ilości określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ : Pakiet nr 4

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4, 33141116-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena brutto 60,00

Termin płatności 30,00

Termin dostawy 10,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5. Opatrunki hydrokoloidowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy

opis oraz ilości określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ : Pakiet nr 5

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4, 33141116-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena brutto 60,00

Termin płatności 30,00

Termin dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6. Sterylne opatrunki do mocowania kaniul

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy

opis oraz ilości określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ : Pakiet nr 6
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2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4, 33141112-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena brutto 60,00

Termin płatności 30,00

Termin dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7. Wyroby do terapii podciśnieniowej leczenia ran.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy

opis oraz ilości określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ : Pakiet nr 7

Warunek konieczny: Dostawca zobowiązuje się dostarczyć (użyczyć) w ramach ceny ofertowej aparat do

terapii podciśnieniowej leczenia ran kompatybilny z opatrunkami i zbiornikami na czas trwania terapi

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena brutto 60,00

Termin płatności 30,00

Termin dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 Nazwa: Pakiet 8: Opatrunki hydrożelowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy

opis oraz ilości określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ : Pakiet nr 8

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4, 33141116-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena brutto 60,00
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Termin płatności 30,00

Termin dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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