Ogłoszenie nr 2021/BZP 00270431/01 z dnia 2021-11-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku niesterylnych na potrzeby SP ZOZ w
Szamotułach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000553822
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Sukiennicza
1.5.2.) Miejscowość: Szamotuły
1.5.3.) Kod pocztowy: 64-500
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
1.5.7.) Numer telefonu: 612927100
1.5.8.) Numer faksu: 612927102
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szamotuly.med.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szamotuly.med.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku niesterylnych na potrzeby SP ZOZ w
Szamotułach
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d34b81a8-46d2-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00270431/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-16 13:37
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00013696/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 Dostawa art. medycznych jednorazowego uzytku niesterylnych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.spzoz.powiat-szamotuly.pl/zamowienia
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)
Wpostępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywasię przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu,dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej:przetargi@szamotuly.med.pl2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu
zWykonawcami w sprawach formalnych: Maria Stróżyk tel. + 48 61 29 27 118,
email:przetargi@szamotuly.med.pl3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o
udzieleniezamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAPma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lubwniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania
iodbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń
orazinformacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z
systemuminiPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej(ePUAP).5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy:„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”
wynosi 150MB.6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeńlub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się
datę ichprzekazania na ePUAP.7) Niniejsze postępowanie można wyszukać również na Liście
wszystkichpostępowań w systemie miniportal (https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania) na liście
wszystkichpostępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony
głównej zzakładki Postępowania.8) Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca
jestzobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z miniportal i ePuap - stanowiącej zał. nr 6 do
SWZ.Instrukcja została zamieszczona także bezpośrednio na
portalu(https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje).
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3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 2) administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest:SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZAMOTUŁACH;3)
administratorwyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem
e-mail:iod@szamotuly.med.pl> Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.
1 lit. cRODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego pn.:„Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Szamotułach II”;4)Odbiorcami Pani /
Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostaniedokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11
września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych, jak również inne podmioty upoważnione do odbioru
danych osobowychna podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym
podmioty zajmujące sięobsługą informatyczną Administratora;5) Dane osobowe wykonawcy zawarte w
protokolepostępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o
udzieleniezamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czastrwania umowy; Z uwagi na ograniczenia techniczne nie ma możliwości wprowadzenia całej
treściklauzuli. Kompleksowa treść klauzuli informacyjnej RODO została zawarta w rozdziale I, pkt 16
swz.Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): g) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO
prawodostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo
dosprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania
odadministratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
którychmowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
DanychOsobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
naruszaprzepisy RODO;h) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo dousunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w
art. 20RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyżpodstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO. **Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wynikupostępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresieniezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
doprzechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochronypraw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego
UniiEuropejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-381-55/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 229847,14 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
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4.1.9.) Liczba części: 10
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z
perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność
i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej
umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed
potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm. Szyty
techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie
pojedynczych sztuk. Różne kolory szt. 3 000
Czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny typu
Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej. Materiał
chłonny.Kolor zielony lub niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie
kartonika umożliwiajacego wyjmowanie pojedynczych sztuk szt. 4 300
Czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w całości z perforowanej włókniny
wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia,
głębokość 13,5 cm +/- 1cm. Średnica denka 20,5cm+/- 1cm. Długośc gumki 14,5 cm +/- 1cm.
Szyty techniką owerlok.Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiajacego wyjmowanie
pojedynczych sztuk. Różne kolory szt. 4 300
Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g, przyjemny w dotyku.
Średnica po rozciągnięciu ok. 53cm. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego
wyjmowanie pojedynczych sztuk. Kolor zielony lub niebieski. szt. 1 700
Ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 30-40 g/m²,
ściągane podwójną gumką. Wymiary 38cm x 17cm. Kolor zielony lub niebieski szt. 8 000
Prześcieradło jednorazowego użytku wykonane z włókniny polipropylenowej, niejałowe. Kolor
zielony. Gramatura 25 gr/m2. Wymiary 210 x 160 cm. szt. 3 500
Poszwa medyczna jednorazowego użytku wykonana z włókniny polipropylenowej 25 g/m²,
niejałowa, kolor zielony. Wymiary 210 cm x 160 cm, szerokość zakładki zamykającej 15cm szt. 1
500
Prześcieradło papierowe na rolce, dwuwarstwowe, klejone wymiary listka 50 cm x 50 cm,
długośc rolki 65 m - 1 op., białe z perforacją, umożliwiająca łatwe oddzielenie listka. A'9 rolek w
op. rolka 3 000
Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające.
Bluza z krótkim rękawem, posiadająca wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3
kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie.
Kolor zielony lub niebieski. Zgodnie z normą EN 13795. Rozmiar od S do XXXL. kpl. 3 500
Komplet pościeli medycznej z włókniny 25g/m2, zielony jednorazowy składający się z:
prześcieradła o wym. 150 cm x 210 cm, poszewki na kołdrę o wym. 160 cm x 210 cm, poszewki
na poduszkę o wym. 70 cm x 80 cm kpl 700
4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
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4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jednorazowe ręczniki wykonane z wysokiej jakości celulozy. Lekko tłoczona powierzchnia
przyspieszająca absorbcję wody. Wysoka gramatura materiału - 50g/m2 zapewniająca dokładne
osuszenie skóry. Miękkie i wytrzymałe. Rozmiar 40 cm x 70 cm. Opakowanie foliowe, 50 sztuk w
opakowaniu. Jednorazowego użytku, niesterylne szt. 10 000
4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
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4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szkiełka podstawowe czyste pole 76 mm x 26 mm op. a'50 szt. op. 10
Szkiełka podstawowe matowione 76 mm x 26 mm op. a'50 szt. op. 90
Kieliszki do leków plastikowe op. a'90 szt. op. 460
Kieliszki do leków plastikowe z przykrywką op. a'90 szt. op. 200
Opaska identyfikacyjna dla noworodków wykonana z tworzywa niewywołującego odparzeń,
uczuleń, alergii, op. a'100 szt. szt. 800
Stazy automatyczne wyposażone w zatrzask (zapięcie), różne kolory, typu Sarstedt nr kat.
95.1007 lub równoważne szt. 160
Osłonka pudrowana do głowic endowaginalnych op. a'144 szt. op. 80
Szpatułka drewniana op. a'100 szt. op. 120
Wieszak do worka do moczu, plastkiowy, dwuramienny szt. 850
Okulary ochronne typu gogle szt. 20
Rękawice latex sekcyjno - ekshumacyjne, długie do łokcia, rozm. L, M pary 10
Zestaw do lewatywy z workiem 2 litrowym, niesterylny szt. 120
Worek - torba na wymiociny, przezroczysty, ze skalą pomiarową, wyposażony w okrągły sztywny
ustnik (plastikowy) zapewniajacy higieniczne i proste zamknięcie po napełnieniu - op. a'50 szt.
op. 12
Kuweta do analiz kału z łopatką, niesterylna szt. 500
Kubek 100 ml do bad. moczu z wiekiem, niesterylny szt. 11 000
Termometr elektroniczny wodoszczelny, zakres pomiaru temperatury 32,0 - 42,9 oC, dokładność
pomiaru +- 0,1oC, podziałka: 01, pamięć: minimum ostatni, sygnał dźwiękowy po zakończeniu
pomiaru, automatyczne wyłączanie, bateria zegarkowa szt. 50
Termometr elektroniczny bezdotykowy elektroniczny typu Hetaida szt. 15
Gąbka do higieny jamy ustnej, op. a'50 szt. szt. 1 700
4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
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4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatnosci
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczoteczka do zębów z odsysaniem, z bezalkoholowym płynem do płukania jamy ustnej, gąbka
- aplikator oraz opakowanie preparatu nawilżającego do ust, szt. 450
Uchwyt do mocowania rurki intubacyjnej, kolor niebieski dla dorosłych, typu Thomas lub
równoważne szt. 50
Opaska do mocowania rurki intubacyjnej, różne kolory dla dorosłych szt. 40
Uchwyt do mocowania rurki intubacyjnej, kolor różowy dla dzieci, typu Thomas lub równoważne
szt. 30
Linia próbkująca CO2 do aparatów do znieczulania Fabius Tiro Drager (kompatybilne z
użytkowanym przez Zamawiającego sprzętem) szt. 300
Cytofix 150 ml, utrwalacz cytologiczny szt. 50
Wkład jednorazowy do ssaków poj. 1 L szt. 350
Wkład jednorazowy do ssaków poj. 2 L szt. 1 000
Wkład jednorazowy do ssaka poj. 2,5L kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego
urzadzeniem - ssak elektryczny jezdny Basic Medela szt. 400
Wkład VAC - SAX poj. 1 L szt. 500
Wkład VAC - SAX poj. 2 L szt. 350
4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne
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4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pojemnik na zużyte igły 0,7 L szt. 800
Pojemnik na zużyte igły 1 L szt. 3 700
Pojemnik na zużyte igły 2L szt. 3 000
Pojemnik na odpady medyczne z przykrywą 3 L - 3,5 L szt. 150
Pojemnik na odpady medyczne z przykrywą 5 L szt. 800
Pojemnik na odpady medyczne z przykrywą 10 L szt. 1 200
4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
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4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Papier do KTG 11 Corometrics składki z nadrukiem, rozmiar 152x90 szt. 150
Papier do KTG 11 Cadence składki z nadrukiem, rozmiar 112x90x150, skala 210 szt. 60
Papier do EKG termoczuły, bezpyłowy z nadrukiem, rozmiar 112x25mm, rolki, kratka szt. 1 200
Papier rejestrujący do defibrylatora Lifepack 11/12, z nadrukiem, rozmiar 107x23, rolki szt. 250
Papier kompatybilny z USG Mitsubishi, rozmiar 110mmx20m, I klasa, czułość KP61B, rolki szt.
200
Papier do EKG Ascard - 3, z nadrukiem, rozmiar 104x40, kratka, rolki szt. 80
Papier kompatybilny z USG Sony UPP 110mmx20m HD, czułość K65HM, rolki szt. 60
Papier do defibrylatora Zoll 90x90x200, składka szt. 130
Papier rejestrujący do defibrylatora Lifepack 15, z nadrukiem, rozmiar 50x30mts (int.16mm), rolki
szt. 40
Papier do KTG Sonicaid, z nadrukiem, rozmiar 143x150 - 300 kartek, składka szt. 60
Papier do spirometru 110mm x 7 m szt. 300
Pas do EKG szeroki, gumowy 10x150 szt. 30
Elektrody EKG Ag/AgCl dla dorosłych na piance z żelem przylepnym op. 50 szt. opak. 1 400
Elektrody do holtera 010 EKG Skintact lub równoważne, Ag/Ag/Cl, na piance z żelem op. 50 szt.
opak. 76
Elektroda klips (4szt.) szt. 10
Żel do USG 0,5 kg posiadający neutralny dla skóry odczyn pH szt. 800
Żel do ultradźwięków op. 5 L szt. 25
Pasta Everi do przygotowania naskórka umożliwiająca uzyskanie wysokiej jakości zapisu EEG
lub równoważna szt. 12
4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne
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4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 7
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pojnik dla chorych z tworzywa sztucznego 200 ml z podwójnym przykryciem: jeden do płynów,
drugi do zupek szt. 200
Basen szpitalny plastikowy szt. 30
Kaczka szpitalna plastikowa szt. 90
Miski nerkowate plastikowe 20 cm szt. 20
Miski nerkowate plastikowe 28 cm szt. 10
Nerki jednorazowe papierowe 0,7 L szt. 12 000
Pojemniki do dobowej zbiórki moczu szt. 40
4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
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4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 8
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Filtry antybakteryjne PBF-100WM do spirometru Microlab z owalnym ustnikiem szt. 2 500
4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
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Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 9
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Maska medyczna wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny, wymiary maski 17,5cm x
9,5cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą 14683 tym
II– poziom filtracji bakterii 98,72%. Kolor zielony, niebieski, różowy, biały z gumką Op. a'50 szt.
szt. 35 000
Maska medyczna wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny, wymiary maski 17,5cm x
9,5cm. Długość troków 40 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm.
Zgodna z normą 14683 tym II– poziom filtracji bakterii 98,72%. Kolor zielony, niebieski, różowy,
biały, wiązane Op. a'50 szt. szt. 2 500
Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone gumką, wiązany
na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Gramatura 20 gr/m2, kolor
zielony lub niebieski. szt. 9 000
Podkład na fotel ginekologiczny, jednorazowego użytku, ochronny, higieniczny, zielony lub
niebieski, perforowany, pojedynczy listek warstwa: folia, bibuła, bibuła, rozmiar listka 50 cm x 33
cm w rolce 50 listków - 1 op. typ Weber&Weber lub równoważny rolka 200
Podkład jednorazowego użytku, ochronny, higieniczny, zielony lub niebieski, perforowany,
pojedynczy listek warstwa : folia, bibuła, bibuła, rozmiar listka 50 cm x 50 cm w rolce 80 listków 1 op., typ Weber&Weber lub równoważy rolka 100
4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 10
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szyna palcowa typu Zimmera, aluminiowa, rozm. 300x20 mm, wyklejana gąbką lateskową
umożliwiającą wentylację, jednorazowego użytku szt. 700
4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
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4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo
oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dowodami potwierdzającymi, że
przygotowanie oferty, oferty częściowej nastąpiło niezależnie od Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

- Wykonawca składający ofertę do pakietów: 1, 2, 8, 9 i 10 na potwierdzenie, że oferowane
artykuły odpowiadają wymaganiom Zamawiającego do oferty dołącza karty katalogowe, foldery
lub inne dokumenty.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- Wykonawca składający ofertę do pakietów: 1, 2, 8, 9 i 10 na potwierdzenie, że oferowane
artykuły odpowiadają wymaganiom Zamawiającego do oferty dołącza karty katalogowe, foldery
lub inne dokumenty.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności mogą być dokonywane
wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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2. Strony dopuszczają zmiany umowy po uprzedniej akceptacji (zgodzie) Zamawiającego w
przypadku:
a) zmiany nazwy własnej produktu, o ile ta została dokonana przez producenta i potwierdzona
stosownym dokumentem,
b) obniżenia cen jednostkowych towaru,
c) w razie niemożliwości realizacji dostaw zaoferowanego przez Wykonawcę produktu
leczniczego na skutek zakończenia produkcji w trakcie trwania umowy, Wykonawca
zobowiązuje się dostarczyć zamiennik spełniający zapisane w umowie wymagania oferowanego
produktu w cenie nie większej od zapisanej w umowie,
d) W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem umowy, cena
ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z
zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez
zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu
e) zmiany n-ru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
f) zmiany sposobu realizacji umowy, w przypadku gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego
lub uzasadniona jego potrzebami,
g) zmiany dotyczącej wzajemnych świadczeń stron umowy w przypadku:
Gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego (jeżeli taka możliwość została
przewidziana w postanowieniach umownych, w wyniku sukcesji, wstąpienie w prawa i obowiązki
Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości itp.
(zmiany danych podmiotów zawierających umowę),
h) Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewiedzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego
charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50%
wartości pierwotnej umowy.
3. Zmiany wprowadzone zgodnie z powyższym nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej
(za wyjąt-kiem obniżenia ceny, zmiany stawki podatku VAT), i nie mogą być niekorzystne dla
Zamawiającego.
5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia
zgody na ich wprowadzenie.
6. Zmiany wprowadzone zgodnie z powyższym nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-25 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-25 11:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

