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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:273312-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Słupca: Materiały medyczne
2021/S 104-273312

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy
Adres pocztowy: ul. Traugutta 7
Miejscowość: Słupca
Kod NUTS: PL414 Koniński
Kod pocztowy: 62-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Estera Urbaniak
E-mail: eurbaniak@szpital.slupca.pl 
Tel.:  +48 632752300-486
Faks:  +48 632752116
Adresy internetowe:
Główny adres: https://szpital.slupca.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://szpital.slupca.pl/bip/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Numer referencyjny: SPZOZ/ZP/382/3/2021

II.1.2) Główny kod CPV
33140000 Materiały medyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Przedmiot zamówienia 
składa się z 58 pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu asortymentowo-
cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych 
na poszczególne pełne pakiety. Każdy pakiet stanowi odrębną ofertę częściową. Każdy z Wykonawców może 
złożyć ofertę na dowolną liczbę pakietów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Igły iniekcyjne, strzykawki, przedłużacze do pomp infuzyjnych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Igły iniekcyjne, strzykawki, przedłużacze do pomp infuzyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
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prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KANIULE, STRZYKAWKI I POZOSTAŁY SPRZĘT
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Kaniule, strzykawki i pozostały sprzęt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 
do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KANIULE, KRANIK PIĘCIODROŻNY
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Kaniule, kranik pięciodrożny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
SPRZĘT ANESTEZJOLOGICZNY
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Sprzęt anestezjologiczny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CEWNIKI, MASKI TLENOWE, SYSTEM DO ODSYSANIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Cewniki, maski tlenowe, system do odsysania górnych dróg oddechowych. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
DRENY, CEWNIKI, WORKI DO MOCZU, POZOSTAŁY SPRZĘT
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Dreny, cewniki, worki do moczu, pozostały sprzęt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w 
załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

01/06/2021 S104
https://ted.europa.eu/TED

6 / 55



Dz.U./S S104
01/06/2021
273312-2021-PL

7 / 55

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
PIELUCHOMAJTKI
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Pieluchomajtki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
TESTY DO STERYLIZACJI
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Testy do sterylizacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
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prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ELEKTRODA ENDOKAWITARNA I INTRODUKTOR
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Elektroda endokawitarna i introduktor. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 
do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
OSTRZA DO SKALPELI
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Ostrza do skalpeli. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
OBŁOŻENIA RANY I POLA OPERACYJNEGO, UBIÓR OCHRONNY, BIELIZNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 
I ZESTAWY OPERACYJNE
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Obłożenia rany i pola operacyjnego, ubiór ochronny, bielizna jednorazowego użytku i zestawy operacyjne. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
OBŁOŻENIA RANY I POLA OPERACYJNEGO, UBIÓR OCHRONNY, BIELIZNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 
I ZESTAWY OPERACYJNE
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
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Obłożenia rany i pola operacyjnego, ubiór ochronny, bielizna jednorazowego użytku i zestawy operacyjne. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Pojemniki na odpady medyczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do 
SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
IGŁY DO ZNIECZULEŃ PODPAJĘCZYNÓWKOWYCH, IGŁY DO STYMULACJI NERWÓW, ZESTAWY DO 
CEWNIKOWANIA
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych, igły do stymulacji nerwów, zestawy do cewnikowania. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
SPRZĘT LABORATORYJNY
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Sprzęt laboratoryjny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
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albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KATETERY DO EMBOLEKTOMII I TROMBEKTOMII
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Katetery do embolektomii i trombektomii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 
nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
RTG
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
RTG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
PAPIERY REJESTRACYJNE DO SPRZĘTU, ŻELE
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Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Papiery rejestracyjne do sprzętu, żele. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 
do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
SPRZĘT DIALIZACYJNY
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Sprzęt dializacyjny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ZAMKNIĘTY SYSTEM POBIERANIA KRWI
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamknięty system pobierania krwi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do 
SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
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Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
JEDNORAZOWE RĘCZNIKI PAPIEROWE
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Jednorazowe ręczniki papierowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do 
SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ELEKTRODY EKG
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Elektrody EKG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
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po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
FARTUCHY, FOLIE CHIRURGICZNE, ZESTAWY
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Fartuchy, folie chirurgiczne, zestawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 
do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
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prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
STERYLNE, JEDNORAZOWE NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWE DO USUNIĘCIA PĘCHERZYKA 
ŻÓŁCIOWEGO
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Sterylne, jednorazowe narzędzia laparoskopowe do usunięcia pęcherzyka żółciowego. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
AKCESORIA DO DIATERMII
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Akcesoria do diatermii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
POJEMNIKI HISTOPATOLOGICZNE
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Pojemniki histopatologiczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
AKCESORIA DO RESUSCYTACJI
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Akcesoria do resuscytacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
RESUSCYTATORY JEDNORAZOWE I WIELORAZOWE
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Resuscytatory jednorazowe i wielorazowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 
nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
SPRZĘT DO ANESTEZJOLOGII
Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Sprzęt do anestezjologii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
SPRZĘT RÓŻNY
Część nr: 30

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Sprzęt różny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
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prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
WORKI STOMIJNE
Część nr: 31

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Worki stomijne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
SPRZĘT RÓŻNY I
Część nr: 32

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Sprzęt różny I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
SPRZĘT RÓŻNY II
Część nr: 33

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Sprzęt różny II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
SPIROMETRIA
Część nr: 34

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Spirometria. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
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Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
SPRZĘT RÓŻNY III
Część nr: 35

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Sprzęt różny III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

01/06/2021 S104
https://ted.europa.eu/TED

31 / 55



Dz.U./S S104
01/06/2021
273312-2021-PL

32 / 55

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
JEDNORAZOWE KOMPRESY CHŁODZĄCE
Część nr: 36

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Jednorazowe kompresy chłodzące. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do 
SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
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po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
RĘKAWICE MYJĄCE
Część nr: 37

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Rękawice myjące. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
DRENY, IGŁA
Część nr: 38

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Dreny, igła. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
OSTRZA STERYLNE

01/06/2021 S104
https://ted.europa.eu/TED

34 / 55



Dz.U./S S104
01/06/2021
273312-2021-PL

35 / 55

Część nr: 39

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Ostrza sterylne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZUJNIK SPO2 DO NIHON KOHDEN
Część nr: 40

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
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II.2.4) Opis zamówienia:
Czujnik SPO2 do Nihon Kohden. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do 
SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ELEKTRODY DO APARATU TENS
Część nr: 41

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Elektrody do apartu TENS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
SPRZĘT ENDOSKOPOWY
Część nr: 42

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Sprzęt endoskopowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ZESTAWY JEDNORAZOWE
Część nr: 43

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestawy jednorazowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 

01/06/2021 S104
https://ted.europa.eu/TED

38 / 55



Dz.U./S S104
01/06/2021
273312-2021-PL

39 / 55

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZUJNIK DO POMIARU SATURACJI
Część nr: 44

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Czujnik do pomiaru saturacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
OSŁONKI DO GŁOWIC
Część nr: 45

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Osłonki do głowic. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
SPRZĘT RÓŻNY IV
Część nr: 46

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Sprzęt różny IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
WKŁAD DO WANIENEK
Część nr: 47

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Wkład do wanienek Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
SPRZĘT JEDNORAZOWY DO URZĄDZENIA PRECISION FLOW PLUS VAPOTHERM
Część nr: 48

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Sprzęt jednorazowy do urządzenia Precision Flow Plus Vapotherm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
SPRZĘT RÓŻNY V
Część nr: 49

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Sprzęt różny V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

01/06/2021 S104
https://ted.europa.eu/TED

43 / 55



Dz.U./S S104
01/06/2021
273312-2021-PL

44 / 55

W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
WZIERNIKI
Część nr: 50

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Wzierniki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 

01/06/2021 S104
https://ted.europa.eu/TED

44 / 55



Dz.U./S S104
01/06/2021
273312-2021-PL

45 / 55

prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
WKRĘTY TYTANOWE
Część nr: 51

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Wkręty tytanowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
OBŁOŻENIA
Część nr: 52

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Obłożenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
AKCESORIA DO URZĄDZENIA AIRVO2
Część nr: 53

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Akcesoria do urządzenia AIRVO2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do 
SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
AKCESORIA CARESTATION I MONITOR CARESCAPE B650 ONE
Część nr: 54

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
AKCESORIA CARESTATION I MONITOR CARESCAPE B650 ONE. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
JEDNORAZOWE NABOJE DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI
Część nr: 55

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Jednorazowe naboje do dezynfekcji powierzchni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w 
załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
UKŁADY PACJENTA DO HAMILTON C6/C3
Część nr: 56

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Układy pacjenta do HAMILTON C6/C3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 
2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CIĄGŁE TERAPIE NERKOZASTĘPCZE W SYSTEMIE MULTIFILTRATE
Część nr: 57

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Ciągłe terapie nerkozastępcze w systemie MULTIFILTRATE. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
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Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
AKCESORIA JEDNORAZOWE HFNCO SoftFLOW50/MASIMO
Część nr: 58

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Akcesoria jednorazowe HFNCO SoftFLOW50/MASIMO. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się 
w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30 % wartości danej pozycji 
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w 
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Do asortymentu dostarczanego w ramach 
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym, w szczególności postanowienia 
dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia 
publicznego – załącznik nr 4 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/06/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/09/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/06/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcia ofert dokonają członkowie komisji przetargowej. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie 
terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W 
przypadku awarii systemu teleinformatycznego i braku możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
II kwartał 2022 roku.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 i 109 ust. 1 pkt 4 
ustawy z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp:
1.1. będącego osobą fizyczną, ktǫrego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, o ktǫrym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludz̨mi, o ktǫrym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o ktǫrym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy
Z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o ktǫrym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, 
lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub 
ukrywania ich pochodzenia, o ktǫrym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o ktǫrym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa,
f) pracy małoletnich cudzoziemcǫw, o ktǫrym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktǫrych mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo 
oszustwa, o ktǫrym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodnos̨ci 
dokumentów, o ktǫrych mowa w art. 270– 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o ktǫrym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
– lub za odpowiedni czyn zabroniony okres̨lony w przepisach prawa obcego
1.2. jez̨eli urzędującego członka jego organu zaradzającego lub nadzorczego, wspǫlnika spǫłki w spǫłce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spǫłce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o ktǫrym mowa w pkt 1.1;
1.3. wobec ktǫrego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 
z uiszczeniem podatkǫw, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba z̨e Wykonawca 
odpowiednio przed upływem terminu do składania wnioskǫw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatnos̨ci nalez̨nych podatkǫw, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiąz̨ące porozumienie 
w sprawie spłaty tych nalez̨nos̨ci;
1.4. wobec ktǫrego orzeczono zakaz ubiegania się o zamǫwienia publiczne;
1.5. jez̨eli Zamawiający moz̨e stwierdzic̨, na podstawie wiarygodnych przesłanek, z̨e Wykonawca zawarł 
z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłǫcenie konkurencji, w szczegǫlnos̨ci jez̨eli 
nalez̨ąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentǫw, złoz̨yli odrębne oferty, oferty częs̨ciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba z̨e wykaz̨ą, z̨e przygotowali te oferty lub wnioski niezalez̨nie od siebie;
1.6. jez̨eli, w przypadkach, o ktǫrych mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłǫcenia konkurencji 
wynikającego z wczes̨niejszego zaangaz̨owania tego Wykonawcy lub podmiotu, ktǫry nalez̨y z 
Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentǫw, chyba z̨e spowodowane tym zakłǫcenie konkurencji moz̨e byc̨ 
wyeliminowane w inny sposǫb niz̨ przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu
O udzielenie zamǫwienia;
1.7. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub 
sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w 
innej tego rodzaju sytuacji
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie 
przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia 
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w 
terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 
30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 
a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – 
ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie 
udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie 
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2021
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