
Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU

MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO U śYTKU DLA POTRZEB PLACÓWEK PODLEGŁYCH

SAMODZIELNEMU PUBLICZNEMU ZESPOŁOWI OPIEKI ZDROWOTNEJ W MY SZKOWIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

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

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

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

marginalizowanych

Nie

NaleŜy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób naleŜących do jednej lub więcej

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

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
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Nie

JeŜeli tak, naleŜy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

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

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, krajowy numer identyfikacyjny

30637700000000, ul. ul. Wolności 29 , 42-300 Myszków, woj. śląskie, państwo Polska, tel.

343 138 978, e-mail przetargizoz@poczta.fm, faks 343 138 978.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.zozmyszkow.pl

Adres profilu nabywcy:

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

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

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

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

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez kaŜdego z

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

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

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

adresem (URL)

Nie

www.bip.zozmyszkow.pl; https://zozmyszkow.ezamawiajacy.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

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

adresem

Nie

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

Elektronicznie

Tak

adres

https://zozmyszkow.ezamawiajacy.pl

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

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie na adres: 42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29 Sekretariat Dyrekcji SP ZOZ

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

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

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

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi moŜna uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU

MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UśYTKU DLA POTRZEB PLACÓWEK PODLEGŁYCH

SAMODZIELNEMU PUBLICZNEMU ZESPOŁOWI OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE

Numer referencyjny: SP ZOZ/DZ/24/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o moŜliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

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

do:

wszystkich części

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

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

wykonawcy:

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

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego uŜytku dla potrzeb placówek

podległych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, – zgodnie z

zapisami zawartymi w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.Zamówienie

podzielone jest na 37 pakietów (części). Podane w formularzu cenowym ilości dotyczą okresu 12

miesięcy.

II.5) Główny kod CPV: 33000000-0

Dodatkowe kody CPV:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=83d931...

4 z 40 2020-05-21 11:57



II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeŜeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

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

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

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

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

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

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

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  12 lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

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

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
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Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

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

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

PzpNie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, śE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP:

Zamawiający nie wymaga dokumentów na wezwanie w tym zakresie

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:
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Zamawiający nie wymaga dokumentów na wezwanie w tym zakresie

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP

Na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyŜej oceniona)

dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych

przez Zamawiającego w zakresie: składu, rozmiarów, rodzaju materiału – w postaci katalogu, a

jeŜeli nie zawiera on potwierdzenia spełnienia tych wymagań, to równieŜ w postaci: ulotek, etykiet

handlowych, itp., w szczególności Zamawiający wezwie Wykonawcę do złoŜenia: 1. Certyfikatów

CE, deklaracji zgodności, Formularza Zgłoszenia/Powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji

Wyrobów Medycznych oraz kart techniczne wyrobów gotowych dla produktów oferowanych w

Pakiecie Nr 22. 2. Badań klinicznych: - potwierdzających moŜliwość 7 dniowego uŜytkowania

jednej zastawki lub do 200 dostępów dla produktów zaoferowanych w Pakiecie nr 2 poz. 4 i poz. 5 -

dla kaniuli na biokompatybilność poliuretanu (minimum trzy) dla produktów zaoferowanych w

Pakiecie nr 3 poz. 1 3. Deklaracji producenta dla zaoferowanego produktu w Pakiecie nr 30 poz. 2.

4. Deklaracji zgodności oraz kart technicznych wyrobów gotowych dla zaoferowanych produktów

w Pakiecie nr 34 5. certyfikatów CE, deklaracji zgodności, Formularza Zgłoszenia/Powiadomienia

Prezesa Urzędu Rejestracji wyrobów Medycznych oraz kart technicznych wyrobów gotowych dla

oferowanych produktów w Pakiecie nr 35. 6. Próbek w zakresie Pakietu Nr 1 poz. 1-4, 6, 10, 16, 21

i 25; Pakietu Nr 2 poz. 1-4; Pakietu Nr 3 poz. 1 i 3; Pakiet Nr 4 poz. 1; Pakietu nr 5 poz. 7; Pakietu

Nr 6 poz. 1; Pakietu Nr 9 poz. 15 i 16; Pakietu Nr 10 poz. 1; Pakietu Nr 11 poz. 1 i 2; Pakietu Nr 14

poz. 2; Pakietu Nr 15 poz. 1-3; Pakietu Nr 16 poz. 1 i 2; Pakietu Nr 17 poz. 14; Pakietu Nr 20 poz.

3; Pakietu Nr 22 poz. 2-4 i 7; Pakietu Nr 24 poz. 1-3; Pakietu nr 25 poz. 1 i 3-6; Pakietu nr 27 poz.

1; Pakietu Nr 32 poz. 3; Pakietu Nr 34 poz. 1-2; Pakietu nr 35 poz. 2-4– zgodnie ze SIWZ.

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

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium:

Nie
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Informacja na temat wadium

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

Nie

NaleŜy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

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

katalogów elektronicznych:

Nie

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

katalogów elektronicznych:

Tak

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złoŜenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej

Nie

ZłoŜenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złoŜeniem oferty zasadniczej:

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

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

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

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

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
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Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

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

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złoŜonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

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

NaleŜy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

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

zamówienia:

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

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

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

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

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

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

CENA 60,00

Termin niezmienności ceny 40,00

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

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

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

przeprowadzenia negocjacji

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

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeŜeli zamawiający przewiduje
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nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

NaleŜy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

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

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

elektronicznej:

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

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

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

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
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Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

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

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

Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak

NaleŜy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki słuŜące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-06-08, godzina: 10:00,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

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

postępowaniu

>

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

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

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia:Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:
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ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa:PAKIET NR 1

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

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

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

medyczny jednorazowego uŜytku min. strzykawki, igły, aparat do przetaczania krwi, aparat do infuzji,

kranik trójdroŜny, przedłuŜacz do pomp infuzyjnych

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin niezmienności ceny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa:Pakiet Nr 2

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzęt
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medyczny jednorazowego min. przyrząd do aspirowania płynów i leków, system do otwierania fiolek z

lekami, bezigłowy system infuzyjny, regulator przepływu dla infuzji grawiacyjnej

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin niezmienności ceny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa:Pakiet Nr 3

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

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

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

medyczny jednorazowego - kaniule, koreczki jednorazowe do welflonów

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

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

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin niezmienności ceny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa:Pakiet Nr 4

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

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

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

medyczny jednorazowego - kaniule doŜylne, koreczki ochronne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin niezmienności ceny 40,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa:Pakiet Nr 5

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

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

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

zgłębniki, koreczki do cewników, opatrunki do zabezpieczania drenów, stabilizator drenów i cewników

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin niezmienności ceny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa:PAKIET NR 6

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

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

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

medyczny jednorazowego - cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych, cewnik urologiczny, dren

balonowy, kanka odbytnicza, pojemniki do drenaŜu, cewnik do podawania tlenu
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2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin niezmienności ceny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa:PAKIET NR 7

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

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

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

medyczny jednorazowego - zestaw do odsysania pola operacyjnego, Zestaw do jejunostomii , Zgłębnik

gastrostomijny , Grawitacyjny zestaw do Ŝywienia dojelitowego, Worek stomijny

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
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okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin niezmienności ceny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 Nazwa:PAKIET NR 8

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

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

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

medyczny jednorazowego - Worek do zbiórki moczu, Zestaw do lewatywy, Pojemnik na odpady

medyczne, czerwony, Pojemnik na materiał do badań histopatologicznych, Jednorazowa myjka do mycia

ciała, Fartuch foliowy jednorazowy, Jednorazowy aplikator gąbkowy do nawilŜania jamy ustnej.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin niezmienności ceny 40,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 9 Nazwa:PAKIET NR 9

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

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

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

medyczny jednorazowego - śel do USG, śel do EKG, Papier do EKG, Papier do Videoprintera, Papier do

KTG, Elektroda przeznaczona do badań holterowskich, Elektroda z hydroŜelem przeznaczona do

długotrwałego monitorowania EKG dla dorosłych

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin niezmienności ceny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 10Nazwa:PAKIET NR 10

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

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
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-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzęt

medyczny jednorazowego - Opaski identyfikacyjne, Zaciskacz do pępowiny, Staza automatyczna do

pobrań krwi autoklawowana, Termometr lekarski cyfrowy, Kieliszki na leki, Szpatułki drewniane,

Wziernik ginekologiczny jednorazowy, jałowy, Opaski identyfikacyjne dla dorosłych (zgon), Aparat do

treningu głębokiego oddychania, Wziernik laryngologiczny jednorazowy, Zestaw laryngologiczny

jednorazowego uŜytku, Osłonki medyczne bez zbiorniczka, Golarka medyczna j.u. z jednym ostrzem,

Kaczka męska, Wieszak do worków na mocz dwuramienny, Szyna do palców.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0, 33000000-0

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin niezmienności ceny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 11Nazwa:PAKIET NR 11

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

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

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

medyczny jednorazowego - Rękawy papierowo – foliowe do sterylizacji parowej bez zakładki, Rękawy

papierowo foliowe do sterylizacji parowej z zakładką

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,
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3) Wartość części zamówienia(jeŜeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin niezmienności ceny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 12Nazwa:PAKIET NR 12

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

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

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

medyczny jednorazowego - Papier standardowy do sterylizacji, Posterylizacyjne samoprzylepne

opakowania foliowe - wyrób medyczny, Włóknina przeznaczona do sterylizacji parą wodną, tlenkiem

etylenu, metodą radiacyjna

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
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okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin niezmienności ceny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 13Nazwa:PAKIET NR 13

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

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

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

medyczny jednorazowego - Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do pary wodnej klasa IV, liniowy,

wszystkie cykle, Integrator chemiczny do pary wodnej klasa V wszystkie cykle, Taśma wskaźnikowa do

pary wodnej, Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do tlenku etylenu klasa IV, Test kontroli mycia i

dezynfekcji w myjni-dezynfekatorze, paskowy

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00
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Termin niezmienności ceny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 14Nazwa:PAKIET NR 14

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

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

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

foliowe, Rękawiczki winylowe, hypoalergiczne, pudrowane

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin niezmienności ceny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 15Nazwa:Pakiet Nr 15

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rękawiczki
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chirurgiczne, sterylne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin niezmienności ceny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 16Nazwa:Pakiet Nr 16

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

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

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

chirurgiczne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
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okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin niezmienności ceny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 17Nazwa:Pakiet Nr 17

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

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

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

medyczny jednorazowego - Rurka intubacyjna z mankietem, Rurka intubacyjna bez mankietu, Rurka

ustno – gardłowa, Prowadnica do trudnych intubacji z moŜliwością podawania tlenu

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin niezmienności ceny 40,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 18Nazwa:Pakiet Nr 18

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

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

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

odpady medyczne niebieski

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin niezmienności ceny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 19Nazwa:PAKIET NR 19

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

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

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

medyczny jednorazowego - Igły do znieczuleń, Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych, Zestaw do

transfuzji wym. dla noworodków, Zestaw do kaniulacji duŜych naczyń, Polipropylenowy anestetyczny
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układ oddechowy dla dorosłych, Systemy do resuscytacji z workami samorozpręŜalnymi, Kaniule

dotętnicze, Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, Rampa trójdroŜna, Rampa pięciodroŜna, Maski

do intubacji fibroskopowej z pompowanym mankietem, Filtr elektrostatyczny

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin niezmienności ceny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 20Nazwa:PAKIET NR 20

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

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

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

chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub węglowej, Sterylne wysuwane skalpele jednorazowe

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin niezmienności ceny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 21Nazwa:Pakiet Nr 21

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dren do drenaŜu

klatki piersiowej z troakarem, Zestaw do drenaŜu tarczycy, Dren z med. PCV do j. otrzewnej, Dren do

dróg Ŝółciowych

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00
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Termin niezmienności ceny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 22Nazwa:PAKIET NR 22

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

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

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

serwet uniwersalnych, Sterylny zestaw serwet do operacji stawu kolanowego, Sterylny zestaw do operacji

stawu biodrowego, Sterylna osłona na kończynę, Pokrowiec na stolik Mayo

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin niezmienności ceny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 23Nazwa:PAKIET NR 23

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

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
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-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sterylna serweta

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin niezmienności ceny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 24Nazwa:PAKIET NR 24

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

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

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

operacyjna, Spodnie włókninowe

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
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okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin niezmienności ceny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 25Nazwa:PAKIET NR 25

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

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

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

dla noworodka, Sterylny zestaw do porodu, Jednorazowe powłoki, prześcieradła

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin niezmienności ceny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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Część nr: 26Nazwa:PAKIET NR 26

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

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

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

do zamykania naczyń krwionośnych w laparoskopii

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin niezmienności ceny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 27Nazwa:Pakiet Nr 27

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

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

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

powrotna pacjenta dorosłego, Uchwyt elektrody monopolarnej 2,4 mm, wielorazowego uŜytku z

przełącznikiem. Elektroda noŜowa ze stali nierdzewnej wielorazowego uŜytku. Przewód silikonowy o min.

dł. 4,6 m, do sterylizacji parowej do 135’ C. Złącze trójbolcowe kompatybilne z generatorem Valleyab,
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ConMed typ Sabre 180, EMED.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin niezmienności ceny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 28Nazwa:Pakiet Nr 28

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

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

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

bez zastawki

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
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okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin niezmienności ceny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 29Nazwa:Pakiet Nr 29

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

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

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

dwuwarstwowa, nieprzylepna, jałowa; Podkład chłonny z rozdrobnionej celulozy; Sterylne serwety

włókninowe z warstwą chłonną

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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Część nr: 30Nazwa:PAKIET NR 30

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

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

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

higieniczny w rolce; Podkład bibułowy; Podkład higieniczny fizelinowy podfoliowany; Podkład z fizeliny

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin niezmienności ceny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 31Nazwa:Pakiet Nr 31

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

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

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

WIELORAZOWEGO UśYTKU, WKŁADY WORKOWE JEDNORAZOWE, DRENY, ZESTAW DO

PUNKCJI JAMY OPŁUCNOWEJ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,
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3) Wartość części zamówienia(jeŜeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin niezmienności ceny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 32Nazwa:PAKIET NR 32

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

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

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

uciskowy jałowy; Dozownik na tampony celulozowe; Jednorazowe okulary do fototerapii noworodków

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:
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data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin niezmienności ceny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 33Nazwa:PAKIET NR 33

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

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

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

ureazowy

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 34Nazwa:PAKIET NR 34
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

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

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

do operacji ginekologicznych, Zestaw serwet do cięcia cesarskiego, sterylny

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin niezmienności ceny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 35Nazwa:PAKIET NR 35

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

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

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

przepukliny; Zestaw do operacji Ŝylaków kończyn dolnych; Zestaw do artroskopii kolana; Zestaw do

laparatomii; Zestaw do DSB;

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

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

Wartość bez VAT:
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Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 36Nazwa:Pakiet Nr 36

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

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

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

opatrunek; Jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 1000 ml, do gromadzenia wydzieliny z

rany; Złącze Y do łączenia 2 lub więcej opatrunków - wykorzystywane w leczeniu ran mnogich u tego

samego pacjenta.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:
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Kryterium Znaczenie

Ceny 60,00

Termin niezmienności ceny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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