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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii
ul. J. Fałata 2
Bystra
43-360
Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Kacprzak
Tel.: +48 334991810
E-mail: zp@szpitalbystra.pl
Faks: +48 334991810
Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalbystra.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpitalbystra.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa wyrobów medycznych j.u. dla potrzeb CPiTw Bystrej
Numer referencyjny: 7/EZP/380/MAS//2/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
33140000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa między innymi: rękawic chirurgicznych,strzykawek, igieł, igieł
dobiopsji,probówek ,przyrządu do pobierania leku, zamkniętego systemu pobierania krwi, drenów,
cewnikówrurek,dooskrzelowych, rurek intubacyjnych, zestawów do intubacji, oskrzelowej, zgłębników
żołądkowych,elektrod,płynów substytucyjnych, dializacyjnych, pojemników na odpady szpitalne, masek
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chirurgicznych,,ochronnych,fartuchów chirurgicznych, serwet, czepków chirurgicznych, obłożeń pola
operacyjnego,podkładów układówoddechowych, zestawów do, cewnikowania, elektrod, zestawów do
intubacji ,pojemnikówplastikowych,histopatologicznych kapilarów igieł do biopsji filtrów, elektrod, szczoteczek,
cytologicznych,zaworówbiopsyjnych zestawów do zabiegów nerkozastępczych itp...
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 1
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych, do
ochronyprzedcytostatykami

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 2
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych, do
ochronyprzedcytostatykami.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Część 3
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141300

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa próbówkostrzykawek, strzykawek igieł łączników, itp.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 4
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141310
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa strzykawek, igieł , kaniuli

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 5
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141624

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do podaży leków
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 6
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141624

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do podawania leków , strzykawek

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 7
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141624

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do podaży leków , lini do podaży leków

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 8
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa strzykawek, przedłużaczy do pomp do przetoczeń płynów itp.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
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w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 9
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141640

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drenów oraz akcesoriów do drenżu

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 10
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa cewników, rurek dooskrzelowych itp.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Część 11
Część nr: 11
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa cewników urologicznych , foleya, do podawania tlenu , przedłużaczy
( dren) .

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 12
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyrobów medycznych j.u.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 13
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jes dostawa zestawu do nebulizacji dla dorosłych, filtrów oddechowych, wymieników
ciepła
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 14
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jes dostawa worków jednorazowych, masek krtaniowych, zamkniętego systumu do
odsysania zestawu do resuscytacji

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
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Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 15
Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33199000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jes dostawa odzieży medycznej

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 16
Część nr: 16

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jes dostawa masek chirurgicznych

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
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Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 17
Część nr: 17

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jes dostawa masek ochronnych

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
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ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 18
Część nr: 18

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jes dostawa folii chirurgicznej

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 19
Część nr: 19

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33199000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jes dostawa odzieży medycznej

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 20
Część nr: 20
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jes dostawa wyrobów medycznych j.u.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 21
Część nr: 21

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
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II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jes dostawa pokrowcy, oblożenia pola operacyjnego, serwet

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 22
Część nr: 22

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jes dostawa serwet oraz zestawów do zakładania wkłucia centralnego

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
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Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 23
Część nr: 23

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa podkładów ochronnych

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 24
Część nr: 24

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa układu oddechowego, nebulizatorów, masek anestetycznych, łyżek do
laryngoskopw itp.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 25
Część nr: 25

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141240

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów cewnikowania

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
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ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 26
Część nr: 26

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141240

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych j.u.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 27
Część nr: 27

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
31711140

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektrod.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 28
Część nr: 28
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych j.u.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 29
Część nr: 29

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
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II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych j.u.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 30
Część nr: 30

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów medycznych

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
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Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 31
Część nr: 31

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa worków do pobierania próbek

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 32
Część nr: 32

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wkładów workowych pojemników do wkładów workowych

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 33
Część nr: 33

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141642

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów do drenażu

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
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ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 34
Część nr: 34

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
31711140

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektrod , papieru EKG, żelu itp.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 35
Część nr: 35

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
31711140

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektrod , maski twarzowej ambu

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 36
Część nr: 36
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych j.u.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 37
Część nr: 37

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
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II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych j.u.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 38
Część nr: 38

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników histopatologicznych

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
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Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 39
Część nr: 39

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa czujnika temperatury

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 40
Część nr: 40

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa krążków z bibuły

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 41
Część nr: 41

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa czujników przepływu ciśnienia

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
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ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 42
Część nr: 42

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kapilarów

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 43
Część nr: 43

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141323

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa igieł do bipsji

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 44
Część nr: 44
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa iwyrobów medycznych j.u.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 45
Część nr: 45

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
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II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do tracheotomii, do konikotomii, do punkcji opłucnej do
drenażu klatki

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 46
Część nr: 46

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do cewnikowania tętnic, zestawu przetworników do pomiaru
cisnienia , kaniuli

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 47
Część nr: 47

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa filtru wlotu powietrza, papieru ekg,układu oddechowego

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 48
Część nr: 48

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aksesoriów do spirometru

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 49
Część nr: 49

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych j.u.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
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określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 50
Część nr: 50

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych j.u.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 51
Część nr: 51

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa prowadnic do trudnych intubacji, cewnika, introduktora

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 52
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Część nr: 52
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
31711140

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektrody do stymulacji serca

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 53
Część nr: 53

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kanistra do systemu Thopaz, drenu, zatyczek

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 54
Część nr: 54

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kołdry grzewczej

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy cząstkowej / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo opcji,
tj.możliwośćzwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych w części przy równoczesnym
zmniejszeniuilości innychpozycji asortymentowych w części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego
w ramachprawa opcjiobowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone umowąoraz zzastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy w
ramach danej części,zuwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości umowy określonej dla danej
cześci

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającejwykonaniezamówienia
zamawiający wymaga, aby wykonawca potwierdził, że:
— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanejzprzedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiajacy wymaga złożenia: a) Dokument potwierdzający,
żeWykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie warunku dysponowania zdolnością techniczną i zawodową zapewniającą wykonanie
zamówieniazamawiający wymaga, aby wykonawca potwierdził, że:
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— wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli
okresprowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie dostawy odpowiadające
swoimrodzajem stanowiącym przedmiot zamówienia
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiajacy wymaga złożenia: Wykaz dostaw wykonanych, niewcześniej
niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonaniai podmiotów, na
rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączonymi dowodami określającymi czyte dostawy zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź innedokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane; jeżeli z uzasadnionejprzyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenieWykonawcy.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczególowe warunki realizacji umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załacznik nr 6 do
SIWZ .Przewidywane istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy zostały okreslone w paragrafie 7 pkt 1 umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 024-050337

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/04/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/06/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 06/04/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
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Otwarcie ofert nastąpi w bsali konferencyjnej (budynek administracji) pod adresem siedziby zamawiającego:
43-360 Bystra, ul. Fałata 2.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia
zpostępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy złożą dokumenty o których mowa w rozdz.
12pkt)3.
Na potwierdzenie spełnienia warunku dodatkowe Wykonawca złoży oświadczenie o którym mowa w
rozdz. 12ppkt 2). Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamówieniastanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
oraz nie podlegawykluczeniu z postępowania. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwa dla wszystkich
osób podpisującychofertę lub oświadczenia albo poświadczających za zgodność z oryginałem dokumenty
składane wraz zofertą,potwierdzające prawo do reprezentowania bądź działania w odpowiednim zakresie
– jeżeli prawatego niemożna ustalić na podstawie informacji ujawnionych w ogólnie dostępnych rejestrach
publicznych.Wykonawca,który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególnościprzedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzebyrealizacji zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość, że w niniejszym postępowaniu
prowadzonymw trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziałuw postępowaniu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego
oferta zostałanajwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na
dzień złożeniaoświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości : Cześć 1- 230 PLN; Części
2-1540 PLN, Cześci 3-990 PLN, Części 4- 800 PLN, Części 5 -260 PLN, Części 6-200 PLN, Części 7- 640
PLN , Części 8- 650 PLN, Części 9 - 240 PLN, Części 10 - 280 PLN, Części 11- 320 PLN, Części 12 - 140 PLN,
Części13 - 400 PLN, Części 14 - 220 PLN ,Części 15 - 200 PLN, Części 16 - 50 PLN, Części 17 - 240 PLN,
Części 18 - 310 PLN, Części, 19 - 30 PLn, Części 20 - 230 PLN, Części 21- 1100 PLN, Części 22 - 50 PLN,
Części 23 -370 PLN, Części 24- 400PLN, Części 25 - 430 PLn, Częsci 26 -160 PLN, Części 27 - 560 PLN,
Części 28 - 800PLN, Częsci 29 - 340 PLN, Części 30- 1900 PLN, Częsci 31 - 250 PLN, Części 32 - 340 PLN,
Części 33- 740 PLN, Części 34 - 70 PLN, Części 35 - 20 PLN, Części 36 - 240 PLN, Częsci 37 - 180 PLN,
Części 38 - 70 PLN, Części 39 - 80 PLN, Cześci 40 - 20 PLN, Części 41 - 190 PLN, Częsci 42- 60 PLN, Częsci
43 - 4 440 PLN, Części 44 - 380 PLN, Części 45 - 250 PLN, Części 46 - 90 PLN, Części 47 - 40 PLN, Częsci 48
- 10 PLN, Częsci 49 - 2300 PLN, Częsci 50 - 80 PLN, Częsci 51 - 10 PLN, Częsci 52 - 10 PLN, Części 53 - 160
PLN, Częsci 54- 1160 PLN.
Zamawiający wymaga dopełnienia po wyborze oferty, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego,
następujących formalności niezbędnych do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
a) Złożenie dokumentów, dla których wymóg złożenia na żądanie zamawiającego został przewidziany
w Rozdziale 12 siwz.
b) Złożenie umowy regulującej współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zawierającej w szczególności zapisy dotyczące solidarnej odpowiedzialności wszystkich stron umowy za
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zobowiązania wynikające z umowy w sprawie zamówienia publicznego, w szczególności za należyte wykonanie
zamówienia oraz określenie podmiotu wiodącego odpowiedzialnego za zorganizowanie procesu realizacji
zamówienia oraz za kontakty i rozliczenia z zamawiającym.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/03/2018

