
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa środków dezynfekcyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
SŁUPCY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306621

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Romualda Traugutta 7

1.5.2.) Miejscowość: Słupca

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632752300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: eurbaniak@szpital.slupca.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: szpital.slupca.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków dezynfekcyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-715b86fa-8b24-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00059351/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-16 13:54

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007602/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa środków dezynfekcyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://szpital.slupca.pl/bip/category/zamowienia-publiczne/2022

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/; ePUAPu dostępnego pod
adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: eurbaniak@szpital.slupca.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
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w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca jest Agnieszka Pachuta-Piegsa, adres email:
iodo@szpital.slupca.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c
RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r –
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;- Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, przypomina o ciążącym na
Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których
dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZOZ/ZP/382/6/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 12

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
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wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienie jest dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji narzędzi.
Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do
specyfikacji warunków zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego
prawo do zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20% 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.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
a) Cena - 60%
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone według następującego wzoru:
C = (Cn/Cb) x 60 pkt
gdzie,
C – liczba punktów za kryterium cena,
Cn – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium cena, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym
przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. 
b) Termin dostawy - 40%
Punkty za kryterium termin dostawy ustala się w sposób następujący:
a) 2 dni robocze – 40 pkt,
b) 3 dni robocze – 30 pkt,
c) 4 dni robocze – 20 pkt,
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d) 5 dni roboczych – 0 pkt.
W kryterium termin dostawy, punkty zostaną przyznane zgodnie z wskazaną powyżej punktacją.
Wykonawca jest zobowiązany wskazać jeden z dopuszczonych przez Zamawiającego terminów. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże terminu, tj. pozostawi puste miejsce, Zamawiający uzna, iż
Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do 5 dni roboczych W przypadku, gdy Wykonawca
wskaże inny termin, niż dopuszczony przez Zamawiającego, Zamawiający uzna, iż oferta jest
niezgodna z SWZ.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Punkty wyliczane w każdym z kryteriów zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta, która uzyska największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów
oceny ofert. 
5. Maksymalna liczna punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawców, będąca sumą wszystkich
kryteriów wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienie jest dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji sprzętu
endoskopowego. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia znajduje się w
załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego
prawo do zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20% 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.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
a) Cena - 60%
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone według następującego wzoru:
C = (Cn/Cb) x 60 pkt
gdzie,
C – liczba punktów za kryterium cena,
Cn – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium cena, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym
przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. 
b) Termin dostawy - 40%
Punkty za kryterium termin dostawy ustala się w sposób następujący:
a) 2 dni robocze – 40 pkt,
b) 3 dni robocze – 30 pkt,
c) 4 dni robocze – 20 pkt,
d) 5 dni roboczych – 0 pkt.
W kryterium termin dostawy, punkty zostaną przyznane zgodnie z wskazaną powyżej punktacją.
Wykonawca jest zobowiązany wskazać jeden z dopuszczonych przez Zamawiającego terminów. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże terminu, tj. pozostawi puste miejsce, Zamawiający uzna, iż
Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do 5 dni roboczych W przypadku, gdy Wykonawca
wskaże inny termin, niż dopuszczony przez Zamawiającego, Zamawiający uzna, iż oferta jest
niezgodna z SWZ.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Punkty wyliczane w każdym z kryteriów zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta, która uzyska największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów
oceny ofert. 
5. Maksymalna liczna punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawców, będąca sumą wszystkich
kryteriów wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienie jest dostawa preparatów do dezynfekcji rąk, skóry, błon śluzowych i
mycia ciała pacjentów. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia znajduje się
w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego
prawo do zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20% 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.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
a) Cena - 60%
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone według następującego wzoru:
C = (Cn/Cb) x 60 pkt
gdzie,
C – liczba punktów za kryterium cena,
Cn – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium cena, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym
przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. 
b) Termin dostawy - 40%
Punkty za kryterium termin dostawy ustala się w sposób następujący:
a) 2 dni robocze – 40 pkt,
b) 3 dni robocze – 30 pkt,
c) 4 dni robocze – 20 pkt,
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d) 5 dni roboczych – 0 pkt.
W kryterium termin dostawy, punkty zostaną przyznane zgodnie z wskazaną powyżej punktacją.
Wykonawca jest zobowiązany wskazać jeden z dopuszczonych przez Zamawiającego terminów. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże terminu, tj. pozostawi puste miejsce, Zamawiający uzna, iż
Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do 5 dni roboczych W przypadku, gdy Wykonawca
wskaże inny termin, niż dopuszczony przez Zamawiającego, Zamawiający uzna, iż oferta jest
niezgodna z SWZ.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Punkty wyliczane w każdym z kryteriów zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta, która uzyska największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów
oceny ofert. 
5. Maksymalna liczna punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawców, będąca sumą wszystkich
kryteriów wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienie jest dostawa preparatów do dezynfekcji powierzchni i powierzchni
sprzętu medycznego. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia znajduje się
w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego
prawo do zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20% 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.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
a) Cena - 60%
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone według następującego wzoru:
C = (Cn/Cb) x 60 pkt
gdzie,
C – liczba punktów za kryterium cena,
Cn – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium cena, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym
przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. 
b) Termin dostawy - 40%
Punkty za kryterium termin dostawy ustala się w sposób następujący:
a) 2 dni robocze – 40 pkt,
b) 3 dni robocze – 30 pkt,
c) 4 dni robocze – 20 pkt,
d) 5 dni roboczych – 0 pkt.
W kryterium termin dostawy, punkty zostaną przyznane zgodnie z wskazaną powyżej punktacją.
Wykonawca jest zobowiązany wskazać jeden z dopuszczonych przez Zamawiającego terminów. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże terminu, tj. pozostawi puste miejsce, Zamawiający uzna, iż
Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do 5 dni roboczych W przypadku, gdy Wykonawca
wskaże inny termin, niż dopuszczony przez Zamawiającego, Zamawiający uzna, iż oferta jest
niezgodna z SWZ.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Punkty wyliczane w każdym z kryteriów zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta, która uzyska największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów
oceny ofert. 
5. Maksymalna liczna punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawców, będąca sumą wszystkich
kryteriów wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienie jest dostawa preparatów do profesjonalnych myjek dezynfektorów do
kaczek i basenów szpitalnych. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia
znajduje się w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego
prawo do zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20% 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.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
a) Cena - 60%
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone według następującego wzoru:
C = (Cn/Cb) x 60 pkt
gdzie,
C – liczba punktów za kryterium cena,
Cn – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium cena, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym
przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. 
b) Termin dostawy - 40%
Punkty za kryterium termin dostawy ustala się w sposób następujący:
a) 2 dni robocze – 40 pkt,
b) 3 dni robocze – 30 pkt,
c) 4 dni robocze – 20 pkt,
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d) 5 dni roboczych – 0 pkt.
W kryterium termin dostawy, punkty zostaną przyznane zgodnie z wskazaną powyżej punktacją.
Wykonawca jest zobowiązany wskazać jeden z dopuszczonych przez Zamawiającego terminów. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże terminu, tj. pozostawi puste miejsce, Zamawiający uzna, iż
Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do 5 dni roboczych W przypadku, gdy Wykonawca
wskaże inny termin, niż dopuszczony przez Zamawiającego, Zamawiający uzna, iż oferta jest
niezgodna z SWZ.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Punkty wyliczane w każdym z kryteriów zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta, która uzyska największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów
oceny ofert. 
5. Maksymalna liczna punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawców, będąca sumą wszystkich
kryteriów wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienie jest dostawa środków pielęgnacyjnych w aerozolu do narzędzi
chirurgicznych. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia znajduje się w
załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego
prawo do zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20% 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.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
a) Cena - 60%
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone według następującego wzoru:
C = (Cn/Cb) x 60 pkt
gdzie,
C – liczba punktów za kryterium cena,
Cn – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium cena, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym
przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. 
b) Termin dostawy - 40%
Punkty za kryterium termin dostawy ustala się w sposób następujący:
a) 2 dni robocze – 40 pkt,
b) 3 dni robocze – 30 pkt,
c) 4 dni robocze – 20 pkt,
d) 5 dni roboczych – 0 pkt.
W kryterium termin dostawy, punkty zostaną przyznane zgodnie z wskazaną powyżej punktacją.
Wykonawca jest zobowiązany wskazać jeden z dopuszczonych przez Zamawiającego terminów. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże terminu, tj. pozostawi puste miejsce, Zamawiający uzna, iż
Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do 5 dni roboczych W przypadku, gdy Wykonawca
wskaże inny termin, niż dopuszczony przez Zamawiającego, Zamawiający uzna, iż oferta jest
niezgodna z SWZ.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Punkty wyliczane w każdym z kryteriów zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta, która uzyska największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów
oceny ofert. 
5. Maksymalna liczna punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawców, będąca sumą wszystkich
kryteriów wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienie jest dostawa środków do leczenia ran. Szczegółowy opis, zakres i
wielkość przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków
zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego
prawo do zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20% 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.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
a) Cena - 60%
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone według następującego wzoru:
C = (Cn/Cb) x 60 pkt
gdzie,
C – liczba punktów za kryterium cena,
Cn – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium cena, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym
przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. 
b) Termin dostawy - 40%
Punkty za kryterium termin dostawy ustala się w sposób następujący:
a) 2 dni robocze – 40 pkt,
b) 3 dni robocze – 30 pkt,
c) 4 dni robocze – 20 pkt,
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d) 5 dni roboczych – 0 pkt.
W kryterium termin dostawy, punkty zostaną przyznane zgodnie z wskazaną powyżej punktacją.
Wykonawca jest zobowiązany wskazać jeden z dopuszczonych przez Zamawiającego terminów. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże terminu, tj. pozostawi puste miejsce, Zamawiający uzna, iż
Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do 5 dni roboczych W przypadku, gdy Wykonawca
wskaże inny termin, niż dopuszczony przez Zamawiającego, Zamawiający uzna, iż oferta jest
niezgodna z SWZ.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Punkty wyliczane w każdym z kryteriów zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta, która uzyska największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów
oceny ofert. 
5. Maksymalna liczna punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawców, będąca sumą wszystkich
kryteriów wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienie jest dostawa preparatów myjąco–pielęgnacyjnych. Szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do specyfikacji
warunków zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego
prawo do zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20% 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.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
a) Cena - 60%
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone według następującego wzoru:
C = (Cn/Cb) x 60 pkt
gdzie,
C – liczba punktów za kryterium cena,
Cn – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium cena, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym
przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. 
b) Termin dostawy - 40%
Punkty za kryterium termin dostawy ustala się w sposób następujący:
a) 2 dni robocze – 40 pkt,
b) 3 dni robocze – 30 pkt,
c) 4 dni robocze – 20 pkt,
d) 5 dni roboczych – 0 pkt.
W kryterium termin dostawy, punkty zostaną przyznane zgodnie z wskazaną powyżej punktacją.
Wykonawca jest zobowiązany wskazać jeden z dopuszczonych przez Zamawiającego terminów. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże terminu, tj. pozostawi puste miejsce, Zamawiający uzna, iż
Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do 5 dni roboczych W przypadku, gdy Wykonawca
wskaże inny termin, niż dopuszczony przez Zamawiającego, Zamawiający uzna, iż oferta jest
niezgodna z SWZ.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Punkty wyliczane w każdym z kryteriów zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta, która uzyska największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów
oceny ofert. 
5. Maksymalna liczna punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawców, będąca sumą wszystkich
kryteriów wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienie jest dostawa preparatów myjąco – dezynfekujących do powierzchni.
Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do
specyfikacji warunków zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego
prawo do zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20% 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.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
a) Cena - 60%
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone według następującego wzoru:
C = (Cn/Cb) x 60 pkt
gdzie,
C – liczba punktów za kryterium cena,
Cn – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium cena, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym
przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. 
b) Termin dostawy - 40%
Punkty za kryterium termin dostawy ustala się w sposób następujący:
a) 2 dni robocze – 40 pkt,
b) 3 dni robocze – 30 pkt,
c) 4 dni robocze – 20 pkt,
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d) 5 dni roboczych – 0 pkt.
W kryterium termin dostawy, punkty zostaną przyznane zgodnie z wskazaną powyżej punktacją.
Wykonawca jest zobowiązany wskazać jeden z dopuszczonych przez Zamawiającego terminów. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże terminu, tj. pozostawi puste miejsce, Zamawiający uzna, iż
Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do 5 dni roboczych W przypadku, gdy Wykonawca
wskaże inny termin, niż dopuszczony przez Zamawiającego, Zamawiający uzna, iż oferta jest
niezgodna z SWZ.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Punkty wyliczane w każdym z kryteriów zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta, która uzyska największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów
oceny ofert. 
5. Maksymalna liczna punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawców, będąca sumą wszystkich
kryteriów wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienie jest dostawa preparatów do dezynfekcji rąk. Szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do specyfikacji
warunków zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego
prawo do zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20% 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.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
a) Cena - 60%
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone według następującego wzoru:
C = (Cn/Cb) x 60 pkt
gdzie,
C – liczba punktów za kryterium cena,
Cn – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium cena, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym
przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. 
b) Termin dostawy - 40%
Punkty za kryterium termin dostawy ustala się w sposób następujący:
a) 2 dni robocze – 40 pkt,
b) 3 dni robocze – 30 pkt,
c) 4 dni robocze – 20 pkt,
d) 5 dni roboczych – 0 pkt.
W kryterium termin dostawy, punkty zostaną przyznane zgodnie z wskazaną powyżej punktacją.
Wykonawca jest zobowiązany wskazać jeden z dopuszczonych przez Zamawiającego terminów. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże terminu, tj. pozostawi puste miejsce, Zamawiający uzna, iż
Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do 5 dni roboczych W przypadku, gdy Wykonawca
wskaże inny termin, niż dopuszczony przez Zamawiającego, Zamawiający uzna, iż oferta jest
niezgodna z SWZ.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Punkty wyliczane w każdym z kryteriów zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta, która uzyska największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów
oceny ofert. 
5. Maksymalna liczna punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawców, będąca sumą wszystkich
kryteriów wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienie jest dostawa preparatów do dezynfekcji rąk. Szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do specyfikacji
warunków zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego
prawo do zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20% 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.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
a) Cena - 60%
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone według następującego wzoru:
C = (Cn/Cb) x 60 pkt
gdzie,
C – liczba punktów za kryterium cena,
Cn – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium cena, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym
przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. 
b) Termin dostawy - 40%
Punkty za kryterium termin dostawy ustala się w sposób następujący:
a) 2 dni robocze – 40 pkt,
b) 3 dni robocze – 30 pkt,
c) 4 dni robocze – 20 pkt,
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d) 5 dni roboczych – 0 pkt.
W kryterium termin dostawy, punkty zostaną przyznane zgodnie z wskazaną powyżej punktacją.
Wykonawca jest zobowiązany wskazać jeden z dopuszczonych przez Zamawiającego terminów. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże terminu, tj. pozostawi puste miejsce, Zamawiający uzna, iż
Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do 5 dni roboczych W przypadku, gdy Wykonawca
wskaże inny termin, niż dopuszczony przez Zamawiającego, Zamawiający uzna, iż oferta jest
niezgodna z SWZ.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Punkty wyliczane w każdym z kryteriów zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta, która uzyska największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów
oceny ofert. 
5. Maksymalna liczna punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawców, będąca sumą wszystkich
kryteriów wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienie jest dostawa preparatów do dezynfekcji i mycia. Szczegółowy opis,
zakres i wielkość przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do specyfikacji
warunków zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego
prawo do zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20% 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.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
a) Cena - 60%
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone według następującego wzoru:
C = (Cn/Cb) x 60 pkt
gdzie,
C – liczba punktów za kryterium cena,
Cn – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium cena, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym
przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. 
b) Termin dostawy - 40%
Punkty za kryterium termin dostawy ustala się w sposób następujący:
a) 2 dni robocze – 40 pkt,
b) 3 dni robocze – 30 pkt,
c) 4 dni robocze – 20 pkt,
d) 5 dni roboczych – 0 pkt.
W kryterium termin dostawy, punkty zostaną przyznane zgodnie z wskazaną powyżej punktacją.
Wykonawca jest zobowiązany wskazać jeden z dopuszczonych przez Zamawiającego terminów. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże terminu, tj. pozostawi puste miejsce, Zamawiający uzna, iż
Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do 5 dni roboczych W przypadku, gdy Wykonawca
wskaże inny termin, niż dopuszczony przez Zamawiającego, Zamawiający uzna, iż oferta jest
niezgodna z SWZ.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Punkty wyliczane w każdym z kryteriów zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta, która uzyska największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów
oceny ofert. 
5. Maksymalna liczna punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawców, będąca sumą wszystkich
kryteriów wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
- opisy, foldery, ulotki, fotografie, katalogi, materiały informacyjne potwierdzające, że oferowane
wyroby odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – Zamawiający prosi o
zaznaczenie, którego pakietu i pozycji dotyczy dokument,
- karty charakterystyki preparatów.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
- opisy, foldery, ulotki, fotografie, katalogi, materiały informacyjne potwierdzające, że oferowane
wyroby odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – Zamawiający prosi o
zaznaczenie, którego pakietu i pozycji dotyczy dokument,
- karty charakterystyki preparatów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
- dopuszczalna jest zmiana numeru katalogowego produktu, przy zachowaniu tożsamości
przedmiotu świadczenia.
- dopuszczalna jest zmiana nazwy własnej oferowanego produktu, przy zastrzeżeniu, że będzie
to ten sam produkt, który jest przedmiotem umowy.
- zmiana przedmiotu zamówienia w przypadku wprowadzenia do obrotu lub zaproponowania
przez wykonawcę nowego produktu, odpowiadającemu produktowi będącemu przedmiotem
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zamówienia, pod warunkiem, że nowy produkt spełnia minimum wszystkie wymagania produktu
objętego ofertą w zakresie jego zgodności z SWZ i nie powoduje zwiększenia ceny ofertowej –
co wykonawca powinien szczegółowo udokumentować,
- zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku zakończenia produkcji zaoferowanych produktów
lub wycofanie ich z produkcji lub z obrotu na terytorium Polski – pod warunkiem, że nowy
produkt spełnia minimum wszystkie wymagania produktu objętego ofertą w zakresie jego
zgodności z SWZ i nie powoduje zwiększenia ceny ofertowej – co wykonawca powinien
szczegółowo udokumentować,
- zmiana przedmiotu zamówienia w przypadku upadłości bądź likwidacji producenta,
dystrybutora bądź gwaranta zaoferowanych produktów – pod warunkiem, że nowy produkt
spełnia minimum wszystkie wymagania produktu objętego ofertą w zakresie jego zgodności z
SWZ i nie powoduje zwiększenia ceny ofertowej – co wykonawca powinien szczegółowo
udokumentować.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla
Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-25 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a) Cena - 60% Punkty za kryterium cena zostaną obliczone według następującego wzoru: C = (Cn/Cb) x 60 pkt gdzie, C – liczba punktów za kryterium cena, Cn – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych, Cb – cena oferty badanej. W kryterium cena, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej.  b) Termin dostawy - 40% Punkty za kryterium termin dostawy ustala się w sposób następujący: a) 2 dni robocze – 40 pkt, b) 3 dni robocze – 30 pkt, c) 4 dni robocze – 20 pkt, d) 5 dni roboczych – 0 pkt. W kryterium termin dostawy, punkty zostaną przyznane zgodnie z wskazaną powyżej punktacją. Wykonawca jest zobowiązany wskazać jeden z dopuszczonych przez Zamawiającego terminów.  W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże terminu, tj. pozostawi puste miejsce, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do 5 dni roboczych W przypadku, gdy Wykonawca wskaże inny termin, niż dopuszczony przez Zamawiającego, Zamawiający uzna, iż oferta jest niezgodna z SWZ. 2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 3. Punkty wyliczane w każdym z kryteriów zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.  5. Maksymalna liczna punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawców, będąca sumą wszystkich kryteriów wynosi 100.
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	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
	5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-25 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-25 11:00
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni



