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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46625-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Ełk: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2016/S 029-046625
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
ul. Kościuszki 30
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Maksymilian Magreta
19-300 Ełk
POLSKA
Tel.: +48 876219936
E-mail: zp@108spzoz.elk.pl
Faks: +48 876219807
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.108spzoz.elk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: SP ZOZ

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
Zdrowie

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa materiałów jednorazowego użytku oraz preparatów dezynfekcyjnych na potrzeby 108 Szpitala
Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Ełku.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 108
Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Kościuszki 30
19-300 Ełk.
Kod NUTS PL623
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów jednorazowego użytku oraz preparatów dezynfekcyjnych
na potrzeby 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Ełku do Apteki Szpitala w podziale na 53
Zadań.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają formularze cenowe – Załącznik Nr 2 do
SIWZ.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek: znak towarowy, patent czy pochodzenie
– należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza do składania ofert
równoważnych o parametrach techniczno – eksploatacyjno – użytkowych nie gorszych niż te, podane pod
pojęciem typu (podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych). W przypadku złożenia
oferty, w której zostaną zaoferowane asortymenty o parametrach równoważnych – Wykonawca zobowiązany
jest złożyć oświadczenie, że oferta jest równoważna z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi
wskazać nazwę asortymentu równoważnego oraz wskazać (podać) dokumenty potwierdzające równoważność
rozwiązań tj. atesty polskie i europejskie, certyfikaty itp. zamawiający korzystając ewentualnie z opinii
rzeczoznawców dokona oceny zaproponowanych rozwiązań oraz zadecyduje o ich równoważności.
Przedstawienie w ofercie towaru uznanego przez Zamawiającego za nie równoważny spowoduje odrzucenie
oferty jako niezgodnej z SIWZ. W przypadku wątpliwości obowiązek udowodnienia równoważności złożonej
oferty spoczywa na Wykonawcy.
Miejsce dostawy: sukcesywne dostawy do Apteki 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Ełku, przy
ulicy Kościuszki 30. Wielkość i asortyment dostaw będą uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego.
Podane ilości asortymentu mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zapotrzebowania „NA RATUNEK” lub „NA CITO” w ciągu 24
godziny od złożenia zamówienia.
Minimalny okres ważności dostarczanego asortymentu musi wynosić minimum 6 miesięcy od daty dostawy.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza opakowania o innej, niż podane wielkości –
zapotrzebowanie na dany asortyment powinno być wówczas odpowiednio przeliczone, a ilość szt. w
opakowaniach zgodna z zamówieniem (w przypadku wartości ułamkowych opakowania należy zaokrąglić je do
pełnego w górę).
Przedmioty dostawy zamieszczone w ofercie powinny posiadać dokładny i czytelny opis przedmiotu
zamówienia na opakowaniu oraz stosowne certyfikaty lub atesty dopuszczające ich stosowanie w służbie
zdrowia zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej (powinny odpowiadać określonym normom
lub specyfikacjom technicznym, posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu oferowanych środków
wymagane prawem).
Przedmioty dostawy zamieszczone w ofercie powinny być bezpieczne w użyciu dla pacjentów oraz dla
personelu.
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Oznakowanie dostarczonych wyrobów, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety (oryginalne) muszą być
sporządzone w języku polskim.
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Produkty lecznicze stanowiące przedmiot zamówienia musza być dopuszczone do stosowania na terenie
Polski zgodnie z postanowieniami ustaw Prawo farmaceutyczne – wykonawca powinien posiadać wszelkie
wymagane prawem dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP dla oferowanego produktu leczniczego
oraz okazać je na żądanie Zamawiającego.
b) Nie dopuszcza się możliwości pominięcia i nie skalkulowania jakiegokolwiek pozycji.
c) Brak spełnienia powyższych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

II.1.7)

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

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)

Informacje o opcjach

II.2.3)

Informacje o wznowieniach

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Zadanie nr 1
1)
Krótki opis
Materiały eksploatacyjne jednorazowego użytku.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
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Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 2
Nazwa: Zadanie nr 2
1)
Krótki opis
Papier.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część nr: 3
Nazwa: Zadanie nr 3
1)
Krótki opis
Materiały hemostatyczne.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

11/02/2016
S29
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 56

Dz.U./S S29
11/02/2016
46625-2016-PL

5)

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

5 / 56

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część nr: 4
Nazwa: Zadanie nr 4
1)
Krótki opis
Asortyment sterylizacyjny.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
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częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 5
Nazwa: Zadanie nr 5
1)
Krótki opis
Materiały do szycia skóry.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część nr: 6
Nazwa: Zadanie nr 6
1)
Krótki opis
Szwy syntetyczne wchłanialne monofilamentowe, niepowlekane.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
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2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 7
Nazwa: Zadanie nr 7
1)
Krótki opis
Szew syntetyczny niewchłanialny poliestrowy, powlekany silikonem, poz.5 Szew niepowlekany.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część nr: 8
Nazwa: Zadanie nr 8
1)
Krótki opis
Szwy syntetyczne wchłanialne.
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2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część nr: 9
Nazwa: Zadanie nr 9
1)
Krótki opis
Materiały do szycia.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt

11/02/2016
S29
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

8 / 56

Dz.U./S S29
11/02/2016
46625-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

9 / 56

2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 10
Nazwa: Zadanie nr 10
1)
Krótki opis
Siatki chirurgiczne do leczenia przepuklin.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część nr: 11
Nazwa: Zadanie nr 11
1)
Krótki opis
Staplery.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
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C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 12
Nazwa: Zadanie nr 12
1)
Krótki opis
Materiały jednorazowe.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
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Część nr: 13
Nazwa: Zadanie nr 13
1)
Krótki opis
Porty naczyniowe.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część nr: 14
Nazwa: Zadanie nr 14
1)
Krótki opis
Seton gazowy.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
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T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 15
Nazwa: Zadanie nr 15
1)
Krótki opis
Materiały jednorazowe.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część nr: 16
Nazwa: Zadanie nr 16
1)
Krótki opis
Materiały jednorazowe.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres
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4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część nr: 17
Nazwa: Zadanie nr 17
1)
Krótki opis
Zestaw do monitorowania ciśnienia.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
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stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 18
Nazwa: Zadanie nr 18
1)
Krótki opis
Osłony.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część nr: 19
Nazwa: Zadanie nr 19
1)
Krótki opis
Asortyment RTG.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
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C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 20
Nazwa: Zadanie nr 20
1)
Krótki opis
Materiały eksploatacyjne kompatybilne z systemem do podciśnieniowej terapii ran Genadyne.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część nr: 21
Nazwa: Zadanie nr 21
1)
Krótki opis
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Materiały eksploatacyjne jednorazowego użytku.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część nr: 22
Nazwa: Zadanie nr 22
1)
Krótki opis
Materiały ginekologiczne.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
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1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 23
Nazwa: Zadanie nr 23
1)
Krótki opis
Materiały opatrunkowe.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
(C) Cena = 50 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 50 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
(J) Jakość = 40 % J = ΣJ of x 40 pkt
J max
ΣJ of = suma ilości punktów uzyskana przez daną ofertę za parametry oceny jakościowej w badanym
Zadaniu
J max = maksymalna ilość punktów możliwa do przyznana za kryterium jakości w badanym Zadaniu
(T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Punkty za jakość J rozumianą jako walory użytkowe będą przyznawane w oparciu o:
— opinie użytkowników – wydane w oparciu o przetestowanie próbek
Komisja będzie przyznawała punkty za każde podkryterium według podanej w Załącznikach Nr 2 w/w Zadań
do
SIWZ skali punktowej.
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Dla części asortymentów wymaga się dostarczenia próbek w ilościach wskazanych w Załącznikach Nr 2 –
pod
rygorem odrzucenia oferty. Zamawiający dokona oceny właściwości i cech oferowanego produktu w oparciu
o
testy przeprowadzone przez ostatecznych użytkowników przy użyciu dostarczonych próbek.
Próbki – ze względu na konieczność ich wykorzystania przy testach – nie podlegają zwrotowi.
Kryteria oceny jakościowej zostały wyszczególnione w Załącznikach Nr 2. Ocena niniejszego kryterium
zostanie dokonana na podstawie parametrów podlegających ocenie określonej w Załącznikach Nr 2 w
sposób
proporcjonalny tzn. najkorzystniejsza wartość oceny otrzyma maksymalną ilość punktów, zaś pozostałe
oferty uzyskają odpowiednio niższą punktację. W przypadku przetestowania tego samego wyrobu przez kilku
użytkowników oceny punktowe podlegają zsumowaniu, a następnie wyciągnięciu średniej.
Punktacja przyznawana ofertom w kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 24
Nazwa: Zadanie nr 24
1)
Krótki opis
Rękawice.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
(C) Cena = 50 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 50 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
(J) Jakość = 40 % J = ΣJ of x 40 pkt
J max
ΣJ of = suma ilości punktów uzyskana przez daną ofertę za parametry oceny jakościowej w badanym
Zadaniu
J max = maksymalna ilość punktów możliwa do przyznana za kryterium jakości w badanym Zadaniu
(T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
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częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Punkty za jakość J rozumianą jako walory użytkowe będą przyznawane w oparciu o:
— opinie użytkowników – wydane w oparciu o przetestowanie próbek
Komisja będzie przyznawała punkty za każde podkryterium według podanej w Załącznikach Nr 2 w/w Zadań
do
SIWZ skali punktowej.
Dla części asortymentów wymaga się dostarczenia próbek w ilościach wskazanych w Załącznikach Nr 2 –
pod
rygorem odrzucenia oferty. Zamawiający dokona oceny właściwości i cech oferowanego produktu w oparciu
o
testy przeprowadzone przez ostatecznych użytkowników przy użyciu dostarczonych próbek.
Próbki – ze względu na konieczność ich wykorzystania przy testach – nie podlegają zwrotowi.
Kryteria oceny jakościowej zostały wyszczególnione w Załącznikach Nr 2. Ocena niniejszego kryterium
zostanie dokonana na podstawie parametrów podlegających ocenie określonej w Załącznikach Nr 2 w
sposób
proporcjonalny tzn. najkorzystniejsza wartość oceny otrzyma maksymalną ilość punktów, zaś pozostałe
oferty uzyskają odpowiednio niższą punktację. W przypadku przetestowania tego samego wyrobu przez kilku
użytkowników oceny punktowe podlegają zsumowaniu, a następnie wyciągnięciu średniej.
Punktacja przyznawana ofertom w kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 25
Nazwa: Zadanie nr 25
1)
Krótki opis
Rękawice.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
(C) Cena = 50 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 50 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
(J) Jakość = 40 % J = ΣJ of x 40 pkt
J max
ΣJ of = suma ilości punktów uzyskana przez daną ofertę za parametry oceny jakościowej w badanym
Zadaniu
J max = maksymalna ilość punktów możliwa do przyznana za kryterium jakości w badanym Zadaniu
(T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
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Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Punkty za jakość J rozumianą jako walory użytkowe będą przyznawane w oparciu o:
— opinie użytkowników – wydane w oparciu o przetestowanie próbek
Komisja będzie przyznawała punkty za każde podkryterium według podanej w Załącznikach Nr 2 w/w Zadań
do
SIWZ skali punktowej.
Dla części asortymentów wymaga się dostarczenia próbek w ilościach wskazanych w Załącznikach Nr 2 –
pod
rygorem odrzucenia oferty. Zamawiający dokona oceny właściwości i cech oferowanego produktu w oparciu
o
testy przeprowadzone przez ostatecznych użytkowników przy użyciu dostarczonych próbek.
Próbki – ze względu na konieczność ich wykorzystania przy testach – nie podlegają zwrotowi.
Kryteria oceny jakościowej zostały wyszczególnione w Załącznikach Nr 2. Ocena niniejszego kryterium
zostanie dokonana na podstawie parametrów podlegających ocenie określonej w Załącznikach Nr 2 w
sposób
proporcjonalny tzn. najkorzystniejsza wartość oceny otrzyma maksymalną ilość punktów, zaś pozostałe
oferty uzyskają odpowiednio niższą punktację. W przypadku przetestowania tego samego wyrobu przez kilku
użytkowników oceny punktowe podlegają zsumowaniu, a następnie wyciągnięciu średniej.
Punktacja przyznawana ofertom w kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 26
Nazwa: Zadanie nr 26
1)
Krótki opis
Obłożenia operacyjne.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
(C) Cena = 50 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 50 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
(J) Jakość = 40 % J = ΣJ of x 40 pkt
J max
ΣJ of = suma ilości punktów uzyskana przez daną ofertę za parametry oceny jakościowej w badanym
Zadaniu
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J max = maksymalna ilość punktów możliwa do przyznana za kryterium jakości w badanym Zadaniu
(T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Punkty za jakość J rozumianą jako walory użytkowe będą przyznawane w oparciu o:
— opinie użytkowników – wydane w oparciu o przetestowanie próbek
Komisja będzie przyznawała punkty za każde podkryterium według podanej w Załącznikach Nr 2 w/w Zadań
do
SIWZ skali punktowej.
Dla części asortymentów wymaga się dostarczenia próbek w ilościach wskazanych w Załącznikach Nr 2 –
pod
rygorem odrzucenia oferty. Zamawiający dokona oceny właściwości i cech oferowanego produktu w oparciu
o
testy przeprowadzone przez ostatecznych użytkowników przy użyciu dostarczonych próbek.
Próbki – ze względu na konieczność ich wykorzystania przy testach – nie podlegają zwrotowi.
Kryteria oceny jakościowej zostały wyszczególnione w Załącznikach Nr 2. Ocena niniejszego kryterium
zostanie dokonana na podstawie parametrów podlegających ocenie określonej w Załącznikach Nr 2 w
sposób
proporcjonalny tzn. najkorzystniejsza wartość oceny otrzyma maksymalną ilość punktów, zaś pozostałe
oferty uzyskają odpowiednio niższą punktację. W przypadku przetestowania tego samego wyrobu przez kilku
użytkowników oceny punktowe podlegają zsumowaniu, a następnie wyciągnięciu średniej.
Punktacja przyznawana ofertom w kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 27
Nazwa: Zadanie nr 27
1)
Krótki opis
Materiały jednorazowe.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
(C) Cena = 50 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 50 pkt
Co
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C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
(J) Jakość = 40 % J = ΣJ of x 40 pkt
J max
ΣJ of = suma ilości punktów uzyskana przez daną ofertę za parametry oceny jakościowej w badanym
Zadaniu
J max = maksymalna ilość punktów możliwa do przyznana za kryterium jakości w badanym Zadaniu
(T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Punkty za jakość J rozumianą jako walory użytkowe będą przyznawane w oparciu o:
— opinie użytkowników – wydane w oparciu o przetestowanie próbek
Komisja będzie przyznawała punkty za każde podkryterium według podanej w Załącznikach Nr 2 w/w Zadań
do
SIWZ skali punktowej.
Dla części asortymentów wymaga się dostarczenia próbek w ilościach wskazanych w Załącznikach Nr 2 –
pod
rygorem odrzucenia oferty. Zamawiający dokona oceny właściwości i cech oferowanego produktu w oparciu
o
testy przeprowadzone przez ostatecznych użytkowników przy użyciu dostarczonych próbek.
Próbki – ze względu na konieczność ich wykorzystania przy testach – nie podlegają zwrotowi.
Kryteria oceny jakościowej zostały wyszczególnione w Załącznikach Nr 2. Ocena niniejszego kryterium
zostanie dokonana na podstawie parametrów podlegających ocenie określonej w Załącznikach Nr 2 w
sposób
proporcjonalny tzn. najkorzystniejsza wartość oceny otrzyma maksymalną ilość punktów, zaś pozostałe
oferty uzyskają odpowiednio niższą punktację. W przypadku przetestowania tego samego wyrobu przez kilku
użytkowników oceny punktowe podlegają zsumowaniu, a następnie wyciągnięciu średniej.
Punktacja przyznawana ofertom w kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 28
Nazwa: Zadanie nr 28
1)
Krótki opis
Materiały jednorazowe.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres
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4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
(C) Cena = 50 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 50 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
(J) Jakość = 40 % J = ΣJ of x 40 pkt
J max
ΣJ of = suma ilości punktów uzyskana przez daną ofertę za parametry oceny jakościowej w badanym
Zadaniu
J max = maksymalna ilość punktów możliwa do przyznana za kryterium jakości w badanym Zadaniu
(T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Punkty za jakość J rozumianą jako walory użytkowe będą przyznawane w oparciu o:
— opinie użytkowników – wydane w oparciu o przetestowanie próbek
Komisja będzie przyznawała punkty za każde podkryterium według podanej w Załącznikach Nr 2 w/w Zadań
do
SIWZ skali punktowej.
Dla części asortymentów wymaga się dostarczenia próbek w ilościach wskazanych w Załącznikach Nr 2 –
pod
rygorem odrzucenia oferty. Zamawiający dokona oceny właściwości i cech oferowanego produktu w oparciu
o
testy przeprowadzone przez ostatecznych użytkowników przy użyciu dostarczonych próbek.
Próbki – ze względu na konieczność ich wykorzystania przy testach – nie podlegają zwrotowi.
Kryteria oceny jakościowej zostały wyszczególnione w Załącznikach Nr 2. Ocena niniejszego kryterium
zostanie dokonana na podstawie parametrów podlegających ocenie określonej w Załącznikach Nr 2 w
sposób
proporcjonalny tzn. najkorzystniejsza wartość oceny otrzyma maksymalną ilość punktów, zaś pozostałe
oferty uzyskają odpowiednio niższą punktację. W przypadku przetestowania tego samego wyrobu przez kilku
użytkowników oceny punktowe podlegają zsumowaniu, a następnie wyciągnięciu średniej.
Punktacja przyznawana ofertom w kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część nr: 29
Nazwa: Zadanie nr 29
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1)

Krótki opis
Materiały jednorazowe.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
(C) Cena = 50 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 50 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
(J) Jakość = 40 % J = ΣJ of x 40 pkt
J max
ΣJ of = suma ilości punktów uzyskana przez daną ofertę za parametry oceny jakościowej w badanym
Zadaniu
J max = maksymalna ilość punktów możliwa do przyznana za kryterium jakości w badanym Zadaniu
(T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Punkty za jakość J rozumianą jako walory użytkowe będą przyznawane w oparciu o:
— opinie użytkowników – wydane w oparciu o przetestowanie próbek
Komisja będzie przyznawała punkty za każde podkryterium według podanej w Załącznikach Nr 2 w/w Zadań
do
SIWZ skali punktowej.
Dla części asortymentów wymaga się dostarczenia próbek w ilościach wskazanych w Załącznikach Nr 2 –
pod
rygorem odrzucenia oferty. Zamawiający dokona oceny właściwości i cech oferowanego produktu w oparciu
o
testy przeprowadzone przez ostatecznych użytkowników przy użyciu dostarczonych próbek.
Próbki – ze względu na konieczność ich wykorzystania przy testach – nie podlegają zwrotowi.
Kryteria oceny jakościowej zostały wyszczególnione w Załącznikach Nr 2. Ocena niniejszego kryterium
zostanie dokonana na podstawie parametrów podlegających ocenie określonej w Załącznikach Nr 2 w
sposób
proporcjonalny tzn. najkorzystniejsza wartość oceny otrzyma maksymalną ilość punktów, zaś pozostałe
oferty uzyskają odpowiednio niższą punktację. W przypadku przetestowania tego samego wyrobu przez kilku
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użytkowników oceny punktowe podlegają zsumowaniu, a następnie wyciągnięciu średniej.
Punktacja przyznawana ofertom w kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 30
Nazwa: Zadanie nr 30
1)
Krótki opis
Siatki do przepuklin.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część nr: 31
Nazwa: Zadanie nr 31
1)
Krótki opis
Materiały jednorazowe.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
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C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 32
Nazwa: Zadanie nr 32
1)
Krótki opis
Materiały jednorazowe.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część nr: 33
Nazwa: Zadanie nr 33
1)
Krótki opis
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Opatrunki.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część nr: 34
Nazwa: Zadanie nr 34
1)
Krótki opis
Tamponada nosowa.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
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1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 35
Nazwa: Zadanie nr 35
1)
Krótki opis
Paski do glukometrów.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część nr: 36
Nazwa: Zadanie nr 36
1)
Krótki opis
Jednorazowa pompa.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 37
Nazwa: Zadanie nr 37
1)
Krótki opis
Materiały jednorazowe.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
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Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 38
Nazwa: Zadanie nr 38
1)
Krótki opis
Materiały jednorazowe.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część nr: 39
Nazwa: Zadanie nr 39
1)
Krótki opis
Opatrunki.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
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T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 40
Nazwa: Zadanie nr 40
1)
Krótki opis
Materiały jednorazowe.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część nr: 41
Nazwa: Zadanie nr 41
1)
Krótki opis
Zestawy opatrunkowe i zbiorniki.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33000000, 33600000, 33680000
3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część nr: 42
Nazwa: Zadanie nr 42
1)
Krótki opis
Rękawice myjące.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
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3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 43
Nazwa: Zadanie nr 43
1)
Krótki opis
Materiały eksploatacyjne jednorazowego użytku.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część nr: 44
Nazwa: Zadanie nr 44
1)
Krótki opis
Materiały j.u. do pracowni cytotoksycznej.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt

11/02/2016
S29
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

33 / 56

Dz.U./S S29
11/02/2016
46625-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

34 / 56

Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 45
Nazwa: Zadanie nr 45
1)
Krótki opis
Materiały j.u. maty chłonne.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
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Nazwa: Zadanie nr 46
1)
Krótki opis
Dezynfekcja.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część nr: 47
Nazwa: Zadanie nr 47
1)
Krótki opis
Pętle Druciane.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
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T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 48
Nazwa: Zadanie nr 48
1)
Krótki opis
Materiały eksploatacyjne jednorazowego użytku oraz płyny niezbędne do wykonywania ciągłych, konwekcyjnodyfuzyjnych terapii nerkozastępczych na bazie systemu MULTIFILTRATE firmy Fresenius Medical Care.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część nr: 49
Nazwa: Zadanie nr 49
1)
Krótki opis
Preparaty dezynfekcja.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres
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4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część nr: 50
Nazwa: Zadanie nr 50
1)
Krótki opis
Preparaty dezynfekcja.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
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stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 51
Nazwa: Zadanie nr 51
1)
Krótki opis
Preparaty dezynfekcja.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część nr: 52
Nazwa: Zadanie nr 52
1)
Krótki opis
Preparaty dezynfekcja.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
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C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 53
Nazwa: Zadanie 53
1)
Krótki opis
Preparaty dezynfekcja.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33600000, 33680000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. (C) Cena = 90 % Cena oferty (C) wyliczona zostanie według następującego wzoru:
C = C min x 90 pkt
Co
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
2. (T) Termin realizacji dostaw = 10 % Termin realizacji dostaw częściowych Spełnia
T = T of x 10 pkt
T max
T of. – ilość punktów przyznana ofercie badanej
T max. – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
Termin realizacji dostawy (T) liczy się od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
1-dniowy 10 pkt
2-dniowy 6 pkt.
3-dniowy 3 pkt.
Punkty za termin realizacji dostawy T będą przyznawane w oparciu o dane podane w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Brak podania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostaw
częściowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
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1. Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań od 1 do 53 w wysokości:
Zadanie Nr Wadium
Zadanie Nr 1 – 450,00 zł
Zadanie Nr 2 – 250,00 zł
Zadanie Nr 3 – 130,00 zł
Zadanie Nr 4 – 1 230,00 zł
Zadanie Nr 5- 500,00 zł
Zadanie Nr 6 -320,00 zł
Zadanie Nr 7 – 50,00 zł
Zadanie Nr 8 – 800,00 zł
Zadanie Nr 9 – 1 100,00 zł
Zadanie Nr 10 – 180,00 zł
Zadanie Nr 11 – 550,00 zł
Zadanie Nr 12 – 120,00 zł
Zadanie Nr 13 – 750,00 zł
Zadanie Nr 14 – 24,00 zł
Zadanie Nr 15 – 38,00 zł
Zadanie Nr 16 – 195,00 zł
Zadanie Nr 17 – 100,00 zł
Zadanie Nr 18 – 40,00 zł
Zadanie Nr 19 – 75,00 zł
Zadanie Nr 20 – 190,00 zł
Zadanie Nr 21 – 680,00 zł
Zadanie Nr 22 – 125,00 zł
Zadanie Nr 23 – 2 300,00 zł
Zadanie Nr 24 – 530,00 zł
Zadanie Nr 25 – 1 880,00 zł
Zadanie Nr 26 – 660,00 zł
Zadanie Nr 27 – 2 730,00 zł
Zadanie Nr 28 – 3 230,00 zł
Zadanie Nr 29 – 520,00 zł
Zadanie Nr 30 – 110,00 zł
Zadanie Nr 31 – 870,00 zł
Zadanie Nr 32 – 535,00 zł
Zadanie Nr 33 – 100,00 zł
Zadanie Nr 34 – 22,00 zł
Zadanie Nr 35 – 110,00 zł
Zadanie Nr 36 – 1 120,00 zł
Zadanie Nr 37 – 580,00 zł
Zadanie Nr 38 – 94,00 zł
Zadanie Nr 39 – 344,00 zł
Zadanie Nr 40 – 110,00 zł
Zadanie Nr 41 – 210,00 zł
Zadanie Nr 42 – 20,00 zł
Zadanie Nr 43 – 130,00 zł
11/02/2016
S29
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

40 / 56

Dz.U./S S29
11/02/2016
46625-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

41 / 56

Zadanie Nr 44 – 300,00 zł
Zadanie Nr 45 – 30,00 zł
Zadanie Nr 46 – 120,00 zł
Zadanie Nr 47 – 24,00 zł
Zadanie Nr 48 – 930,00 zł
Zadanie Nr 49 – 880,00 zł
Zadanie Nr 50 – 400,00 zł
Zadanie Nr 51 – 110,00 zł
Zadanie Nr 52 – 770,00 zł
Zadanie Nr 53 – 190,00 zł
2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że
zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)
w terminie 25-03-2016 r. godz. 09:30, sposób przekazania: dowód wpłaty należy dołączyć do oferty.
3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku
zamawiającego.
4. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa
Krajowego Oddział Olsztyn nr 61 1130 1189 0025 0021 1720 0002 z adnotacją „WADIUM – 4/2016-DZP/PNO
Zadanie Nr ...”
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na
rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu
trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin
uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.
8. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
9. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej
kopercie.
10. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie,
że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek
zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.
11. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca
zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.
12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej
oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza.
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13. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy.
14. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art.
46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
16. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa
zamówień publicznych.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: VI. Wykaz oświadczeń lub
dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu
A. na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
A.1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – Załączniki Nr 1
A.2) Formularze cenowe w zakresie wybranych przez wykonawcę zadań od 1 do n – wypełnione i podpisane
przez Wykonawcę – Załącznik Nr 2
A.3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych – Załącznik Nr 3
A.4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1
Prawa zamówień publicznych – Załącznik Nr 4
A.5) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych – Załącznik Nr
5
A.6) Wykaz wymaganych próbek (tylko w zakresie wymaganych Zadań) – Załącznik Nr 7
A.7) Dowód wniesienia wadium
A.8) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie
wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1
Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:
B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
B.2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
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Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
B.4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz
w
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania
ofert.
B.5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
C. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1) do 3)
ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:
C.1) Potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Szczegółowy opis wymaganej ustawowo koncesji, zezwolenia lub licencji: działalność prowadzona na
potrzeby
wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania aktualnych zezwoleń na obrót produktami
leczniczymi
(TYLKO W ZAKRESIE WYMAGANYM DO ZADAŃ). Należy przedstawić jeden z dokumentów:
A. Kopia aktualnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia
hurtowni farmaceutycznej, lub inny dokument uprawniający Wykonawcę do sprzedaży i obrotu oferowanymi
produktami leczniczymi.
B. Kopię aktualnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie, jeżeli wykonawca
jest wytwórcą, lub inny dokument uprawniający Wykonawcę do sprzedaży i obrotu oferowanymi produktami
leczniczymi.
C. W przypadku Wykonawcy prowadzącego hurtownię farmaceutyczną lub skład konsygnacyjny albo celny
— kopię zezwolenia na jego prowadzenie zawierające uprawnienia przyznane przez Głównego Inspektora
Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi, lub inny dokument uprawniający Wykonawcę
do
sprzedaży i obrotu oferowanymi produktami leczniczymi.
C.2) Wykaz wykonanych lub wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Szczegółowy opis dla wykonawców: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
iż wykonał należycie minimum jedną dostawę w zakresie przedmiotu zamówienia o wartości co najmniej 1
495 200,00 PLN – w sytuacji złożenia oferty częściowej obejmującej wybrane Zadania, Zamawiający określa
wymaganą minimalną wartość brutto dostaw dla poszczególnych Zadań. W takiej sytuacji wartość wykazanych
dostaw (każdej oddzielnie) musi odpowiadać wartością sumie wszystkich Zadań, na które Wykonawca złoży
ofertę.
Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw
lub usług okresowych lub ciągłych wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert lub oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
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Zadanie Nr Dostawy
Zadanie Nr 1 – 24 000,00 zł
Zadanie Nr 2 – 13 000,00 zł
Zadanie Nr 3 – 6 900,00 zł
Zadanie Nr 4 – 66 000,00 zł
Zadanie Nr 5 – 27 000,00 zł
Zadanie Nr 6 – 17 000,00 zł
Zadanie Nr 7 – 2 700,00 zł
Zadanie Nr 8 – 42 000,00 zł
Zadanie Nr 9 – 58 000,00 zł
Zadanie Nr 10 – 9 600,00 zł
Zadanie Nr 11 – 29 000,00 zł
Zadanie Nr 12 – 6 300,00 zł
Zadanie Nr 13 – 40 600,00 zł
Zadanie Nr 14 – 1 300,00 zł
Zadanie Nr 15 – 2 000,00 zł
Zadanie Nr 16 – 10 000,00 zł
Zadanie Nr 17 – 5 300,00 zł
Zadanie Nr 18 – 2 200,00 zł
Zadanie Nr 19 – 4 000,00 zł
Zadanie Nr 20 – 10 400,00 zł
Zadanie Nr 21 – 36 500,00 zł
Zadanie Nr 22 – 6 700,00 zł
Zadanie Nr 23 – 122 400,00 zł
Zadanie Nr 24 – 28 500,00 zł
Zadanie Nr 25 – 101 500,00 zł
Zadanie Nr 26 – 35 500,00 zł
Zadanie Nr 27 – 147 000,00 zł
Zadanie Nr 28 – 174 600,00 zł
Zadanie Nr 29 – 28 000,00 zł
Zadanie Nr 30 – 5 900,00 zł
Zadanie Nr 31 – 46 900,00 zł
Zadanie Nr 32 – 28 700,00 zł
Zadanie Nr 33 – 5 700,00 zł
Zadanie Nr 34 – 1 200,00 zł
Zadanie Nr 35 -5 700,00 zł
Zadanie Nr 36 – 60 500,00 zł
Zadanie Nr 37 – 31 500,00 zł
Zadanie Nr 38 – 5 000,00 zł
Zadanie Nr 39 – 18 500,00 zł
Zadanie Nr 40 – 5 800,00 zł
Zadanie Nr 41 – 11 500,00 zł
Zadanie Nr 42 – 1 000,00 zł
Zadanie Nr 43 – 7 000,00 zł
Zadanie Nr 44 – 16 000,00 zł
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Zadanie Nr 45 – 1 600,00 zł
Zadanie Nr 46 – 6 500,00 zł
Zadanie Nr 47 – 1 300,00 zł
Zadanie Nr 48 – 50 000,00 zł
Zadanie Nr 49 – 47 300,00 zł
Zadanie Nr 50 – 21 900,00 zł
Zadanie Nr 51 – 5 800,00 zł
Zadanie Nr 52 – 41 900,00 zł
Zadanie Nr 53 – 10 000,00 zł
D. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
D.1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.2), B.3), B.5), C.1) składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
4) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. C.1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do
wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
D.2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w pkt. „D.1)”, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w
pkt.
„D.1)”.
D.3) W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. B.4),składa w odniesieniu do nich
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
D.4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
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miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do
właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
E. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:
E.1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
lub
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
E.2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli
każdego z wykonawców występujących wspólnie – należy załączyć do oferty.
E.3) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt A.3), A.4), A.5) pkt. B.1), B.2), B.3),
B.4),
B.5) dla każdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
F. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi, lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom
określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące
dokumenty:
F.1) próbki, opisy lub fotografie produktów
Szczegółowy opis próbek, opisów, fotografii dla wykonawcy: W ZAKRESIE ZADAŃ 23,24,25,26,27,28,29.
W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego
(spełniają wymogi do oceny kryterium jakościowego) wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:
a. próbek w ilościach oraz pozycjach wskazanych w formularzach cenowych w Załączniku Nr 2 dla Zadań
23,24,25,26,27,28,29.
UWAGA:
1. Wykonawca do dnia składania ofert dostarczy próbki w ilości podanej w danym Zadaniu.
2. Na opakowaniu próbek należy obligatoryjnie opisać Nr Zadania, Nr pozycji danego Zadania.
3. Próbki Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oddzielnej kopercie lub kartonie, w środku z dołączonym
wykazem z opisem „PRÓBKI NA PRZETARG Nr 4/2016-DZP/PNO”.
4. W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać dodatkowych próbek potwierdzających spełnienie
parametrów / warunków, które zostały określone w Załączniki Nr 2 dla Zadań 23,24,25,26,27,28,29.
5. Zamawiający wymaga złożenia próbek w celu ustalonego kryterium oceny jakościowej, dlatego też w
przypadku nie dołączenia ich do oferty, Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do ich uzupełnienie w trybie
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W związku z powyższym Zamawiający będzie zobligowany do odrzucenia oferty
na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 jako iż „jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia”.
Zasady dotyczące wykorzystania próbek przez zamawiającego i udostępnienia ich zainteresowanym
Wykonawcom do wglądu:
1. Dostarczone wraz z oferta próbki zaoferowanych wyrobów nie podlegają zwrotowi z uwagi na ich charakter
i
przeznaczenia.
2. Weryfikacja próbek pod względem zgodności z przedmiotem zamówienia będzie dotyczyć opisanej w
SIWZ
charakterystyki jakościowo – użytkowej, funkcjonalnej zaoferowanych w przetargu wyrobów.
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3. Zamawiający dokonując oceny zgodności i oceny walorów jakościowo – użytkowych zaoferowanych przez
wykonawcę wyrobów użyte dostarczone próbki sprawdzając je (testując), co zona cze, że nie będą one
mogły pozostać do dyspozycji Zamawiającego i zainteresowanych po dokonaniu ww. czynności. Dlatego też
dostarczone w przetargu próbki mogą zostać udostępnione Wykonawcom do wglądu na ich pisemny wniosek
w
uzgodnionym z Zamawiającym terminie, jednak nie wcześniej niż dzień po otwarciu ofert i nie później niż do
3
dni roboczych.
4. Udostępnienie próbek do wglądu Wykonawcy będzie polegać na weryfikacji faktu załączenia do oferty
wymaganych pozycji z Załącznika Nr 2 pod względem ilościowo – asortymentowym. Natomiast nie
przewiduje
się możliwości sprawdzenia (rozpakowania, testowania) próbek przez Wykonawców pod względem
jakościowoużytkowym
ponieważ czynność ta zostanie wykonana przez użytkowników Zamawiającego na etapie oceny.
5. Po upływie terminu o którym mowa w pkt 3 powyżej udostępnienie próbek będzie niemożliwe ze względu
na
ich charakter i docelowe przeznaczenie (ocena zgodności i jakości – sprawdzanie, testowanie).
6. Wykonawca który nie skorzysta z prawa wglądu do próbek w teminie, o którym mowa w pkt 3 powyżej
traci możliwość zgłaszania w późniejszym etapie postępowania jakichkolwiek roszczeń i reklamacji w
przedmiotowym zakresie.
DO PRÓBEK, OPISÓW LUB FOTOGRAFII PRODUKTÓW NALEŻY DOŁĄCZYĆ OŚWIADCZENIE
POŚWIADCZAJĄCE ICH AUTENTYCZNOŚĆ.
F.2) oświadczenie dotyczące produktów:
Zamawiający wymaga założenia oświadczenia Wykonawcy, iż zaoferowany asortyment spełnia wymagania
zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i posiada aktualne świadectwa
potwierdzające spełnienie wymogów dopuszczenia do obrotu i stosowania w szpitalnictwie na Terenia kraju
wraz z zobowiązaniem dostarczenia każdorazowo na etapie postępowania i realizacji umowy na pisemne
wezwanie Zamawiającego odpowiednich dokumentów (deklaracji CE, zgłoszenia wyrobu do rejestru)
potwierdzających spełnienie wymogów dopuszczenia do obrotu i stosowania, zaoferowanego przedmiotu
zamówienia.
G. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
G.1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem
„za
zgodność z oryginałem”, z zastrzeżeniem pkt. G.2).
G.2) Wniosek, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub
umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii.
G.3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
G.4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co
do
jej prawdziwości.
G.5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
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podmiotów, o których mowa w pkt. G.6), kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny
być
poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
G.6) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C polega na zasobach
innych
podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że w
stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
poprzez
złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. A.3) oraz pkt. od B.1) do B.5) dotyczących każdego
z
tych podmiotów.
G.7) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C polega na zasobach
innych podmiotów w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące:
zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu.
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia.
charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem.
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
4/2016 DZP/PNO

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
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25.3.2016 - 09:30
IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Do: 24.5.2016

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 25.3.2016 - 10:00
Miejscowość:
108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Ul. Kościuszki 30 19-300 Ełk Pokój Nr 4 Dział Zamówień
Publicznych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

VI.3)

Informacje dodatkowe
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie. Pytania muszą być skierowane na: adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
2. Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami: Zamawiający dopuszcza porozumiewanie
się
za pomocą faksu podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 87 621-98-07.
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.
b) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej
podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zp@108spzoz.elk.pl
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną.
c) W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty
w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za
pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów.
3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1) Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
stanowisko Kierownik Apteki Szpitalnej
imię i nazwisko Stefan PIEKLARZ
tel. 087 621-99-70
fax. 087 621-98-07
w terminach w godzinach pracy Zamawiającego: 7:30 – 15:05
2) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:
stanowisko Referent Działu Zamowien Publicznych
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imię i nazwisko Maksymilian Magreta
tel. 087 621-99-36
fax. 087 621-98-07
w terminach w godzinach pracy Zamawiającego: 7:30 – 15:05
3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
z
zastrzeżeniem pkt.2).
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2),
po
upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz
zamieszczone na stronie internetowej www.108spzoz.elk.pl.
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do
zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
7) ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA ABY TREŚĆ ZAPYTAŃ DO SIWZ PRZEKAZYWANA BYŁA TAKŻE DROGA
ELEKTRONICZNĄ NA ADRES zp@108spzoz.elk.pl (format rtf, doc lub docx)
4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów,
przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia
oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.108spzoz.elk.pl.
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania
Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i
będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej
ustalonych
terminów będą podlegały nowemu terminowi.
4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający
może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to
niezbędne.
5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany
treści ogłoszenia Zamawiający przekaże Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich „ogłoszenie
dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie", przedłużając jednocześnie
termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną
przesłanki
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określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.
6) Niezwłocznie po przekazaniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich „ogłoszenia
dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie" zamawiający zamieści
informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.108spzoz.elk.pl.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty:
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wybrane przez siebie zdanie lub zadania, w formie pisemnej, w
języku polskim, pismem czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób
uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz
przepisami prawa.
4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o
których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego
wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej
ofertę.
8) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
9) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wykazać,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w wybrany przez siebie
sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie
będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych
aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
(konsorcja/
spółki cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia
takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych
przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez
upoważnionego przedstawiciela.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym
postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym
terminie
złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy
czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
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6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VI „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają
dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu" pkt. F w sprawie
dokumentów
wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej.
3. Sposób zaadresowania oferty:
1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz
zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta).
2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w
punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w
sposób
następujący:
„OFERTA
„Dostawa materiałów jednorazowego użytku oraz preparatów dezynfekcyjnych na potrzeby 108 Szpitala
Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Ełku.” nie otwierać przed 25-03-2016 r., godz. 10:00”
Numer sprawy: 4/2016-DZP/PNO
Zadanie Nr ...
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty /
opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny ofert:
1) Zamawiający może wezwać wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, lub
pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych
Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań
określonych
przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu
lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań
określonych
przez zamawiającego w odpowiedzi na ww. wezwanie może skutkować zatrzymaniem wadium wraz
odsetkami
na mocy art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych.
2) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:
a. spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
b. spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
zamawiającego
3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawia-damiając o tym
wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
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warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawia¬damiając o tym
wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu.
5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia
zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty
mających wpływ na wysokość ceny.
6) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
7) Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących powiązań w zakresie
grupy kapitałowej istniejących między wykonawcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia
wykonawcy. Niezłożenie wyjaśnień spowoduje wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać do dnia: 2016-03-25 do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego
108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Ul. Kościuszki 30
19-300 Ełk
Pokój Nr 22 Kancelaria ogólna
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w
ofercie.
2. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ
3. W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment nią określony, a
zaistnieje okoliczność uzasadniona potrzebami Zamawiającego, strony dopuszczają możliwość aneksowania
niniejszej umowy na okres pozwalający wykorzystać asortyment w ilości niezbędnej dla funkcjonowania
Zamawiającego związanego z jego działalnością, jednak na okres nie dłuższy niż do czasu rozstrzygnięcia
nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień w art. 144 ust. 1 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych:
1. zmiany cen w zakresie ich obniżenia w trakcie trwania umowy
2. wstrzymanie lub wycofanie z obrotu dostępnych na rynku serii produktów leczniczych stanowiących
przedmiot zamówienia decyzją GIF,
3. zaprzestanie lub wstrzymanie produkcji produktów leczniczych stanowiących przedmiot zamówienia,
4. pojawienie się na rynku ,,ulepszonej " formy leku / wyrobu medycznego będącego przedmiotem
zamówienia,
5. zmiana wielości opakowania nie powodująca zmiany ogólnej ilości (sztuk) leku objętego przedmiotową
umową oraz nie powodująca zmiany ceny za 1 tabletkę, ampułkę, szt. wyrobu medycznego itp.
6. zmiany numeru katalogowego produktu,
7. zmiany produktu i jego nazwy przy zachowaniu parametrów zaproponowanych w ofercie tylko w przypadku
wycofania produktu z obrotu przez producenta i zastąpienia go produktem nie gorszym o innej nazwie,
8. zmian wysokości wynagrodzenia pod warunkiem iż poniższe zmiany będą miały wpływ na koszt
wykonania zamówienia
a. stawki podatki od towarów i usług,
11/02/2016
S29
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

53 / 56

Dz.U./S S29
11/02/2016
46625-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

54 / 56

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
XVIII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich
otwarcia,
w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu
(jawne
po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia,
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz
umowa w sprawie zamówienia publicznego.
3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
3) udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego
4) wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub
środków technicznych służących do utrwalania obrazu
5) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy –
urzędowania
4. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą
elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie kopii dokumentów będzie
znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być
udostępnione.
5. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje odpłatnie
(0,50
zł. za 1 kartkę).
6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) oraz Kodeks Cywilny.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
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1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują
wykonawcom,
a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły
lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej
przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków
ochrony
prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli
zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli
zostało ono przesłane pisemnie,
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej
zamawiającego – adres strony internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5, 6 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.
8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
10. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii
odwołania
może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
11. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej,
stanowi
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jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
14. Kopię odwołania zamawiający:
1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
2) zamieści również na stronie internetowej – adres strony internetowej, jeżeli odwołanie dotyczy treści
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
15. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii
odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony,
do
której przystępuje.
16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w
formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy
wnoszącemu
odwołanie.
17. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków
formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.
18. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do Sądu.
19. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień
publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.2.2016
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