
Ogłoszenie nr 579381-N-2020 z dnia 2020-09-01 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy: 
Dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

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

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 w Słupcy, krajowy 
numer identyfikacyjny 30662100000000, ul. ul. Traugutta  7 , 62-400  Słupca, woj. wielkopolskie, 
państwo Polska, tel. 632 752 300, e-mail spzoz@slupca.com, faks 632 752 116.
Adres strony internetowej (URL): https://szpital.slupca.pl/bip/
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
https://szpital.slupca.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia
Tak
https://szpital.slupca.pl/bip/

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:
Oferty należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za
pośrednictwem posłańca.
Adres:
ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca, budynek C, 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 
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów medycznych i sprzętu 
medycznego jednorazowego użytku.
Numer referencyjny: SPZOZ/ZP/PN/382/18/2020
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: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych i sprzętu 
medycznego jednorazowego użytku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Zakup o charakterze 
sukcesywnym asortymentu wraz z dostarczeniem na koszt i ryzyko Wykonawcy do Apteki 
Szpitalnej i magazynu w SP ZOZ w Słupcy, ul. Traugutta 7, z podziałem zamawianego asortymentu
na 36 pakietów. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w 
załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda ze wskazanych w 
załączniku nr 2 do SIWZ części zamówienia określana będzie dalej mianem „pakietu”. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. Jeżeli w 
dokumentach przetargowych zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone nazwami własnym lub 
nazwami producenta należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub 
równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów 
gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających 
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych 
dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia 
właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji, do
zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. W przypadku produktów, które nie podlegają 
wymogom w/w ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że dane produkty nie 
zostały sklasyfikowane jako wyroby medyczne. Wyroby medyczne będące przedmiotem 
niniejszego postępowania muszą spełniać wymogi niezbędne do ich używania bez konieczności 
zakupienia dodatkowych elementów z wyłączeniem maszyn i urządzeń, dla których prawidłowego 
wykorzystania wyroby te zostają zamówione. 2. Jałowe wyroby z gazy, muszą spełniać następujące 
kryteria: a) każdy wyrób musi być zapakowany w opakowanie foliowo-papierowe do sterylizacji z 
widoczną zawartością zgodnie z normą PN-EN 868-5; b) każdy wyrób gazowy jałowy musi być 
sterylizowany parą wodną w nadciśnieniu (przeprowadzoną zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
ISO 17665-1:2008 Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia – ciepło wilgotne – 
Część 1: Wymagania dotyczące opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji 
wyrobów medycznych. Zamawiający wymaga przedstawienia raportu walidacji i rutynowej kontroli
sterylizacji parą wodną (na wezwanie zamawiającego); c) wyroby będą stosowane na bloku 
operacyjnym, dlatego Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów medycznych inwazyjnych 
(rejestracja w klasie II A, reguła 7); d) ewentualne przewiązywanie kompresów wyłącznie za 
pomocą materiału o składzie identycznym jak zawartość pakietu (kompresy bawełniane – nitka 
bawełniana). Zamawiający wymaga, aby: - na opakowaniu jednostkowym przedmiotu zamówienia 
był zamieszczany opis w języku polskim, seria oraz termin ważności. Etykieta i ulotka 



informacyjna produktu muszą być podane w języku polskim lub wyrażone za pomocą 
zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów; - oferowane materiały posiadały 
certyfikat CE z deklaracją zgodności, wpis/zgłoszenie lub powiadomienie do Rejestru Wyrobów 
Medycznych. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formie opisu przynależność w/w 
dokumentów do określonego numeru pakietu i pozycji. Oferowane produkty muszą posiadać termin
ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty sprzedaży, z zastrzeżeniem dotyczącym niektórych 
pakietów określonym w załączniku nr 2. Zamawiający wymaga, aby na każdym opakowaniu 
jednostkowym widniała data ważności produktu. Zamawiający dopuszcza do udziału w 
postępowaniu wyroby medyczne spełniające wymagania zawarte w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. 
o wyrobach medycznych. W przypadku produktów, które nie podlegają wymogom w/w ustawy, 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że dane produkty nie zostały sklasyfikowane 
jako wyroby medyczne. Wyroby medyczne będące przedmiotem niniejszego postępowania muszą 
spełniać wymogi niezbędne do ich używania bez konieczności zakupienia dodatkowych elementów 
z wyłączeniem maszyn i urządzeń, dla których prawidłowego wykorzystania wyroby te zostają 
zamówione. Oferta Wykonawcy nie spełniająca powyższych wymagań podlega odrzuceniu. Ilości 
asortymentu podane w załączniku są ilościami orientacyjnymi i Zamawiający zastrzega, iż w 
uzasadnionych przypadkach ilość rzeczywiście zakupionego sprzętu może różnić się od ilości 
wskazanych w załączniku nr 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całości 
przedmiotu zamówienia, z przyczyn wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości zamawianego asortymentu w stosunku do ilości 
określonych w załączniku bez konieczności wprowadzania zmian do umowy. Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Kody CPV: 33140000-3, 33141200-2, 
33141110-4, 18424300-0, 33141121-4, 33168000-5, 15884000-8, 33681000-7, 33141300-3, 
33141730-6.

II.5) Główny kod CPV: 33140000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33141200-2
33141110-4
18424300-0
33141121-4
33168000-5
15884000-8
33681000-7
33141300-3
33141730-6

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 umowa 
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
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: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 
warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 
warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 
warunku.
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 
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
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:
Aktualny odpis 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.



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
- oryginalny i aktualny katalog produktów (dopuszcza się poszczególne karty katalogowe), przy 
czym należy zaznaczyć oferowany produkt oraz jego przynależność do danego pakietu i pozycji - 
raport walidacji i rutynowej kontroli sterylizacji parą wodną (dot. pakietu nr 1 i 12).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
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:
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:
Nie

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:

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
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00



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:

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:

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:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: - zmniejszenie lub 
zwiększenie wielkości lub zakresu zamówienia z uwagi na uzasadnione potrzeby Zamawiającego 
wraz z proporcjonalnym zmniejszeniem/ zwiększeniem wynagrodzenia, - dopuszczalne jest 
obniżenie wynagrodzenia wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego, - 
dopuszczalna jest zmiana świadczenia wykonawcy na lepszą jakość przy zachowaniu tożsamości 
przedmiotu świadczenia, - dopuszczalna jest zmiana nazwy producenta oferowanego produktu, przy
zastrzeżeniu, że będzie to ten sam produkt, który jest przedmiotem umowy, - dopuszczalna jest 
zmiana numeru katalogowego produktu, przy zastrzeżeniu, że będzie to ten sam produkt, który jest 
przedmiotem umowy, - dopuszczalna jest zmiana nazwy własnej oferowanego produktu, przy 
zastrzeżeniu, że będzie to ten sam produkt, który jest przedmiotem umowy, - kiedy konieczność 
wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności obiektywnych, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, niezależnych od woli stron, - strony umowy uznają zasadność 
wprowadzenia zmian umowy, a zmiany te nie wywołują niekorzystnych skutków dla 
Zamawiającego i nie spowodują zmiany oferowanych warunków realizacji zamówienia będących 
podstawą oceny ofert. - zmiana przedmiotu zamówienia w przypadku wprowadzenia do obrotu lub 
zaproponowania przez wykonawcę nowego produktu, odpowiadającemu produktowi będącemu 
przedmiotem zamówienia, pod warunkiem, że nowy produkt spełnia minimum wszystkie 
wymagania produktu objętego ofertą w zakresie jego zgodności z SIWZ i nie powoduje 
zwiększenia ceny ofertowej – co wykonawca powinien szczegółowo udokumentować, - zmiany 
przedmiotu zamówienia w przypadku zakończenia produkcji zaoferowanych produktów lub 
wycofanie ich z produkcji lub z obrotu na terytorium Polski – pod warunkiem, że nowy produkt 
spełnia minimum wszystkie wymagania produktu objętego ofertą w zakresie jego zgodności z 
SIWZ i nie powoduje zwiększenia ceny ofertowej – co wykonawca powinien szczegółowo 
udokumentować, - zmiana przedmiotu zamówienia w przypadku upadłości bądź likwidacji 
producenta, dystrybutora bądź gwaranta zaoferowanych produktów – pod warunkiem, że nowy 
produkt spełnia minimum wszystkie wymagania produktu objętego ofertą w zakresie jego 
zgodności z SIWZ i nie powoduje zwiększenia ceny ofertowej – co wykonawca powinien 
szczegółowo udokumentować, - zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia 
okoliczności niezależnych od stron, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu zamówienia w 
umówionym terminie, przy czym nie dotyczy to okoliczności związanych z zapewnieniem łańcucha
dostaw przez wykonawcę. Nie będą stanowiły podstawy przedłużenia terminu realizacji umowy 
opóźnienia w dostawach materiałów przez podwykonawców bądź dostawców na rzecz wykonawcy,
problemy z transportem po stronie wykonawcy, problemy finansowe wykonawcy skutkujące 
wstrzymaniem dostaw przez podwykonawców lub dostawców wykonawcy etc., - zmiany 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia - kiedy konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności 
obiektywnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od 
woli stron, bez względu na to czy ich skutki są korzystne dla zamawiającego, - strony umowy 



uznają zasadność wprowadzenia zmian umowy, a zmiany te nie wywołują niekorzystnych skutków 
dla zamawiającego i nie spowodują zmiany oferowanych warunków realizacji zamówienia 
będących podstawą oceny ofert, - jeżeli konieczność zmiany jest spowodowana wystąpieniem 
niezależnych od stron okoliczności, których nie można było przy zachowaniu należytej staranności 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłową realizację przedmiotu 
umowy zgodnie z jej postanowieniami, - zaistnienia okoliczności leżących po stronie 
zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, 
kwestiami organizacyjnymi, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 
Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych
postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu, należałoby 
zmienić treść oferty na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba, że konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu
> 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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Opatrunki jałowe
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:Opatrunki jałowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 2 do
SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141110-4

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:



data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Kompresy z nitką radiacyjną
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:Kompresy z nitką radiacyjną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w 
zał. nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141110-4

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Opatrunki niejałowe
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:Opatrunki niejałowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 2
do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141110-4

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:



5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Opatrunki gipsowe i podkłady 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:Opatrunki gipsowe i podkłady gipsowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w zał. nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141110-4

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Smoczki na butelkę i butelki
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:Smoczki na butelkę i butelki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w 
zał. nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33681000-7,

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie



Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Mleko modyfikowane 1
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:Mleko modyfikowane 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. 
nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15884000-8,

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: Mleko modyfikowane 2
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:Mleko modyfikowane 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. 
nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15884000-8,

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 Nazwa: Hipoalergiczne preparaty dietetyczno – lecznicze
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:Hipoalergiczne preparaty dietetyczno – lecznicze. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia znajduje się w zał. nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15884000-8,

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 9 Nazwa: Mlekozastępcze hipoalergiczne preparaty dietetyczno – 
lecznicze
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:Mlekozastępcze hipoalergiczne preparaty dietetyczno – lecznicze. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15884000-8,

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:



Część nr: 10 Nazwa: Opatrunki lecznicze
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:Opatrunki lecznicze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 2 
do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141110-4

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 11 Nazwa: Siatki, aplikatory
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:Siatki, aplikatory. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 2 do 
SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 12 Nazwa: Opatrunki jałowe – serwety operacyjne
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:Opatrunki jałowe – serwety operacyjne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w zał. nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141110-4

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 13 Nazwa: Opatrunki niewyjałowione – kompresy, opaski
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:Opatrunki niewyjałowione – kompresy, opaski. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia znajduje się w zał. nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141110-4

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 14 Nazwa: Opatrunki parafinowe
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:Opatrunki parafinowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 
2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141110-4

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 15 Nazwa: Rękawice diagnostyczne
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:Rękawice diagnostyczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. 
nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18424300-0,

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 16 Nazwa: Opatrunki włókninowe
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:Opatrunki włókninowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. 
nr 2 do SIWZ.



2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141110-4

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 17 Nazwa: Staplery
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:Staplery. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141121-4

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 18 Nazwa: Wkłady workowe jednorazowego użytku
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:Wkłady workowe jednorazowego użytku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w zał. nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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



Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 19 Nazwa: 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:Opatrunki hydrożelowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. 
nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141110-4

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 20 Nazwa: Nakłuwacze
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:Nakłuwacze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 2 do 
SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141300-3

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



4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 21 Nazwa: Ustniki spirometryczne
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:Ustniki spirometryczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. 
nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 22 Nazwa: Sprzęt różny I
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:Sprzęt różny I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 2 do 
SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12



okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 23 Nazwa: Kołnierze ortopedyczne
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:Kołnierze ortopedyczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. 
nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141730-6

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 24 Nazwa: Jednorazowe prześcieradło nieprzemakalne
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:Jednorazowe prześcieradło nieprzemakalne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w zał. nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:



data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 25 Nazwa: Butelki i zestawy jednodniowe do laktatora Symphony
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:Butelki i zestawy jednodniowe do laktatora Symphony. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia znajduje się w zał. nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33681000-7,

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 26 Nazwa: Sprzęt różny II
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:Sprzęt różny II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 2 do 
SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:



Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 27 Nazwa: Sprzęt endoskopowy
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:Sprzęt endoskopowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 2
do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33168000-5

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 28 Nazwa: Wzierniki do otoskopu
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:Wzierniki do otoskopu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. 
nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00



Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 29 Nazwa: Sprzęt różny III
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:Sprzęt różny III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 2 do 
SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 30 Nazwa: Wkłady do wstrzykiwacza
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:Wkłady do wstrzykiwacza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w 
załączniku nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 31 Nazwa: Ewakuator laparoskopowy
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:Ewakuator laparoskopowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w 
załączniku nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 32 Nazwa: Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca
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:Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:



Część nr: 33 Nazwa: Pojemniki na odpady medyczne
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:Pojemniki na odpady medyczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się
w załączniku nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 34 Nazwa: Sprzęt niezbędny do wykonywania zabiegów ECPW
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:Sprzęt niezbędny do wykonywania zabiegów ECPW. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33168000-5

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 35 Nazwa: Port naczyniowy, środek hemostatyczny
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:Port naczyniowy, środek hemostatyczny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141200-2

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 36 Nazwa: Sprzęt różny IV
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:Sprzęt różny IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr
2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


