
"Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o.: Dostawy materiałów jednorazowego użytku,

wyrobów medycznych i niemedycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w

Poddębicach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

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

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

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

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

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

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Ogłoszenie nr 522184-N-2020 z dnia 2020-03-11 r.
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Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

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

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: "Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o., krajowy numer

identyfikacyjny 10107597100000, ul. Mickiewicza 16 , 99-200 Poddębice, woj. łódzkie, państwo

Polska, tel. 43 828 82 50, , e-mail zamowienia@nzozpcz.pl, sekretariat@nzozpcz.pl, faks 43 828 82

55.

Adres strony internetowej (URL): www.nzozpcz.pl

Adres profilu nabywcy:

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

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

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

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

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

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

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

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

adresem (URL)

Tak
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www.nzozpcz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.nzozpcz.pl

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

adresem

Nie

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

Elektronicznie

Nie

adres

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

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

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

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty w formie pisemnej należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za

pośrednictwem posłańca

Adres:

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice, budynek

Administracji, I piętro – Sekretariat Zarządu

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

które nie są ogólnie dostępne

Nie

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7f103...

3 z 94 11.03.2020, 12:46



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

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy materiałów jednorazowego

użytku, wyrobów medycznych i niemedycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w

Poddębicach

Numer referencyjny: PCZ/ZP/3330/4/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

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

do:

wszystkich części

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

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

wykonawcy:

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

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów jednorazowego użytku,

wyrobów medycznych i niemedycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o., z

podziałem na 91 pakietów w ilościach i asortymencie określonym w Załączniku nr 2 do SIWZ –

Formularz asortymentowo - cenowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w
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Formularzu asortymentowo - cenowym - załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia określony

jest we Wspólnym Słowniku Zamówień pod kodem CPV: Kod CPV główny: 33.14.00.00-3; Kody

CPV uzupełniające: 39.51.21.00-5, 18.14.10.00-9, 33.19.00.00-8, 34.92.84.80-6, 33.72.12.00-2, ;

31.50.00.00-1. Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy,

kompletny, w pełni sprawny, musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym wynikającym

z funkcji i przeznaczenia, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich. 4.

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania określone

obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu i

posiadał wymagane prawem dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski,

a także spełniał inne wymagania (normy, parametry) określone przez Zamawiającego w Załączniku nr

2 do SIWZ. 5. Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących

europejskie normy zharmonizowane lub też – w przypadku ich braku – europejskich aprobat

technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie,

polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat

technicznych. 6. Przedmiot zamówienia zaklasyfikowany jako wyrób medyczny/wyposażenie wyrobu

medycznego musi być dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019 poz. 175 z

późn. zm.) oraz winien posiadać dokumenty dopuszczające wyroby do obrotu i używania wymagane

w/w ustawą. W przypadku, gdy opisany w załączniku nr 2 do SIWZ przedmiot zamówienia nie został

sklasyfikowany jako wyrób medyczny, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia. 7.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe wskutek nie spełnienia

przez przedmiot zamówienia wymogów określonych stosownymi przepisami. 8. Realizacja dostaw

będzie się odbywać sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych składanych przez

upoważnionego pracownika Działu Higieny Szpitalnej, Transportu Wewnętrznego i Gospodarki

Magazynowej (dotyczy Pakietu nr 2, 23, 33-43, 63-66, 70-75, 77-87, 89-91) lub pracownika Apteki

Szpitalnej (dotyczy Pakietu nr 1, 3-22, 24-32, 44-62, 67-69, 76, 88), za pośrednictwem faxu, za

potwierdzeniem transmisji danych. 9. Wykonawca przedmiot zamówienia dostarczy Zamawiającemu

w ciągu 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy i świąt) od

chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego za pośrednictwem faxu. 10. Dostawa przedmiotu

umowy odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynu: a) Działu Higieny Szpitalnej,

Transportu Wewnętrznego i Gospodarki Magazynowej - poziom minus 1 w budynku G w godz. 8:00 –

15:00 (dotyczy Pakietu nr 2, 23, 33-43, 63-66, 70-75, 77-87, 89-91) oraz b) Apteki Szpitalnej w godz.

7:25 – 15:00 (dotyczy Pakietu nr 1, 3-22, 24-32, 44-62, 67-69, 76, 88), mieszczących się w siedzibie

Zamawiającego przy ulicy Mickiewicza 16 w Poddębicach. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
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zamówionego towaru w miejscu wskazanym przez pracownika Działu Higieny Szpitalnej, Transportu

Wewnętrznego i Gospodarki Magazynowej lub Apteki Szpitalnej (w zależności od pakietu). Przy

większych dostawach Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wózek paletowy na miękkich

kołach. 11. Faktyczna ilość zamawianego przedmiotu zamówienia zależna będzie od rzeczywistych

potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SIWZ (stanowiącym

Załącznik Nr 1 do umowy) ilości asortymentu nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich

zakupienia u Wykonawcy i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 12.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze

umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 33140000-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

39512100-5

18141000-9

33190000-8

34928480-6

33721200-2

31500000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

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

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

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

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

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

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

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7f103...

6 z 94 11.03.2020, 12:46



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

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

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2021-01-20

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

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

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie

spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane oświadczenie dotyczące spełniania warunków

udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie

spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane oświadczenie dotyczące spełniania warunków

udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie

spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane oświadczenie dotyczące spełniania warunków

udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

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

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

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

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
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Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym

mowa w rozdziale VI pkt. 3.1) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert. - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się

dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt. 13 SIWZ, zastępuje się je dokumentem

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7f103...

8 z 94 11.03.2020, 12:46



złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty winny być wystawione

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP

1) Oświadczenie o zgodności oferowanych wyrobów odpowiadających wymogom wyrobów

medycznych/ wyposażenia wyrobów medycznych z ustawą o wyrobach medycznych – załącznik nr

6 do SIWZ. W przypadku, gdy opisany w załączniku nr 2 do SIWZ przedmiot zamówienia nie

został sklasyfikowany jako wyrób medyczny, Zamawiający wymaga złożenia stosownego

oświadczenia. 2) Katalogi, opisy, foldery w języku polskim w celu potwierdzenia zgodności

oferowanych materiałów, wyrobów z wymaganiami określonymi w Pakietach nr 3, 5, 10, 12, 18,

20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56,

57, 59, 60, 61, 62, 69, 71, 82, 83, 85, 88 w Formularzu asortymentowo - cenowym - załącznik nr 2

do SIWZ. Z załączonych dokumentów powinno wynikać, iż zaoferowany produkt spełnia

parametry opisane przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ. Jeżeli oryginalna

dokumentacja jest w innym języku niż polski to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem

tłumaczenie na język polski. Na poszczególnych dokumentach należy wskazać, których pakietów i

pozycji dotyczą. 3) Katalogi, opisy, foldery potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego w

zakresie składu zestawu i liczby warstw w obłożeniach opisanych w Pakiecie nr 33, 34 w

Załączniku nr 2 do SIWZ. Z załączonych dokumentów powinno wynikać, iż zaoferowany produkt

spełnia w/w parametry opisane przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ. 4) Protokół z

badania ISO wykonany przez niezależne od Wytwórcy laboratorium na potwierdzenie chłonności –

dotyczy Pakietu nr 56, 57 w Załączniku nr 2 do SIWZ. 5) Katalogi, opisy, foldery potwierdzające

spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie gramatury w fartuchach opisanych w Pakiecie nr
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66 w Załączniku nr 2 do SIWZ. Z załączonych dokumentów powinno wynikać, iż zaoferowany

produkt spełnia w/w parametry opisane przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ. 6)

Certyfikat na potwierdzenie spełniania przez maski standardów klasy ochrony FFP3 normy EN

149:2001 i klasy II R normy EN 14683:2005 – dotyczy Pakietu nr 67 poz. 4. 7) Deklaracja

Zgodności CE na rękawice – dotyczy Pakietu nr 68. 8) Certyfikat potwierdzający kategorię ŚOI dla

rękawic – dotyczy Pakietu nr 68. 9) Raport z badań na substancje chemiczne wg. EN 374-3 –

dotyczy rękawic określonych w Pakiecie nr 68. 10) Raport z badań na substancje cytostatyczne wg.

EN 374-3 – dotyczy rękawic określonych w Pakiecie nr 68. 11) Raport testowy potwierdzający

wymagane parametry, nie starszy niż z 2016 roku – dotyczy rękawic określonych w Pakiecie nr 68.

12) Katalogi, opisy, foldery potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie

gramatury w rękawach opisanych w Pakiecie nr 71 w Załączniku nr 2 do SIWZ. Z załączonych

dokumentów powinno wynikać, iż zaoferowany produkt spełnia w/w parametry opisane przez

Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ. 13) Oświadczenie producenta o możliwości

stosowania w modelu insuflacji tlenowej tego samego pojemnika do 75 dni u kolejnych różnych

pacjentów – dotyczy Pakietu nr 88 poz. 1, 2. 14) Bezpłatne próbki dla Pakietów nr 50, 59, 62, 65,

66 w ilościach podanych w Formularzu asortymentowo – cenowym - Załącznik nr 2 do SIWZ,

celem oceny zgodności parametrów oferowanych wyrobów z wymaganymi przez Zamawiającego

w Załączniku nr 2 do SIWZ. Zamawiający sprawdzi czy próbki spełniają wymagania opisane w

poszczególnych pakietach formularza asortymentowo – cenowego – Załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający wymaga oznaczenia każdej próbki numerem pakietu oraz pozycji pakietu której

dotyczy. W przypadku, gdy podczas oceny próbek, osoby odpowiedzialne za ocenę zgodności

parametrów oferowanych wyrobów stwierdzą, że parametry zaoferowanego wyrobu są niezgodne z

opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do SIWZ, to oferta Wykonawcy w

tym pakiecie zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień

publicznych.

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

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony Formularz ofertowy

sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w

szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto,

zobowiązanie dotyczące terminu płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o

akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także m.in. informację

którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) oświadczenia

wymienione w rozdziale VI 1.1) i 2.1) niniejszej SIWZ; 3) wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ –

Formularz asortymentowo - cenowy; 4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i
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dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów

dołączonych do oferty – należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za

zgodność z oryginałem przez notariusza; 5) W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/ spółka cywilna), do oferty powinno

zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu

lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy

Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia. W/w oświadczenie stanowi załącznik nr 7 do SIWZ – należy przedstawić w formie

oryginału.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

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

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

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

katalogów elektronicznych:

Nie

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

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:
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IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

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

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

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

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

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

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

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
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sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

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

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

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

zamówienia:

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

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

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

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

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

przeprowadzenia negocjacji

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

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:
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Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

elektronicznej:

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

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

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

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

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

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

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
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podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: a) zakupu przedmiotu umowy po

cenach jednostkowych niższych niż przedstawionych w ofercie z zachowaniem wymogów określonych

w opisie przedmiotu zamówienia, np. w przypadku okresowych obniżek cenowych wyrobów,

stosowanych przez producentów, dystrybutorów. Strony uzgadniają, że w tym okresie dostawy

towarów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy będą realizowane przez Wykonawcę po

cenach niższych, uwzględniających obniżkę cenową, po wcześniejszym poinformowaniu

Zamawiającego w formie pisemnej; b) zmiany stawki podatku VAT które to obowiązują z chwilą

wprowadzenia ich stosowanymi przepisami. W tym przypadku cena jednostkowa netto nie ulega

zmianie; c) zmiany sposobu konfekcjonowania zaoferowanego wyrobu z zachowaniem zasady

proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową za dany wyrób (po wcześniejszym uzyskaniu

pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności); d) zmiany numeru katalogowego wyrobu

bądź nazwy własnej wyrobu, e) zaprzestania produkcji którejkolwiek z części asortymentu będącego

przedmiotem umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego tj. w

terminie do 7 dni licząc od dnia zaprzestania produkcji, potwierdzenia stosownym dokumentem

zaprzestania wytwarzania wyrobu oraz do przedstawienia Zamawiającemu propozycji zamiennika

takiego wyrobu o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w przetargu w cenie zaoferowanej za

przedmiot umowy w przetargu lub cenie korzystniejszej dla Zamawiającego niż w przetargu wraz z

dokumentami wymaganymi w SIWZ dla danego asortymentu. Zmiana umowy w tym zakresie nastąpi

po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego propozycji zamiennika. W przypadku

dwukrotnego braku pisemnej akceptacji Zamawiającego na zaproponowany wyrób zamienny,

Zamawiający ma prawo dokonać zakupu wyrobu we własnym zakresie u innego dostawcy i obciążyć

Wykonawcę różnicą pomiędzy ceną za określone wyroby wynikającą z niniejszej umowy, a ceną

zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego u którego dokonano zakupu. Powyższe nie zmienia uprawnień

Zamawiającego do naliczenia kar umownych określonych w §7 ust. 1 ppkt. 1.1 lub 1.3. f) braku

dostępności wyrobu wskazanego w Formularzu asortymentowo – cenowym i zastąpienia go wyrobem

równoważnym w zaoferowanej w ofercie cenie. Zmiana umowy w tym zakresie nastąpi po pisemnym

zaakceptowaniu przez Zamawiającego propozycji zamiennika. Zmiana umowy nie może skutkować

podwyższeniem ceny jednostkowej netto wskazanej w ofercie. W przypadku dwukrotnego braku

pisemnej akceptacji Zamawiającego na zaproponowany wyrób zamienny, Zamawiający ma prawo

dokonać zakupu wyrobu we własnym zakresie u innego dostawcy i obciążyć Wykonawcę różnicą

pomiędzy ceną za określone wyroby wynikającą z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz

podmiotu trzeciego u którego dokonano zakupu. Powyższe nie zmienia uprawnień Zamawiającego do

naliczenia kar umownych określonych w §7 ust. 1 ppkt. 1.1 lub 1.3. g) wystąpi przejściowy brak

wyrobu. Wyrób zamienny musi posiadać identyczne parametry jak wyrób objęty umową i może być
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dostarczany po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego propozycji zamiennika. Zmiana w

tym zakresie nie może skutkować podwyższeniem ceny jednostkowej netto wskazanej w ofercie. h)

zmiany jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym

zmiany numeru katalogowego wyrobu bądź nazwy własnej wyrobu w przypadku gdy nastąpi zmiana w

procesie produkcyjnym wynikająca z postępu technologicznego. Produkt zamienny nie może posiadać

gorszych parametrów od objętych umową. Zmiana umowy nie może skutkować podwyższeniem ceny

jednostkowej netto wskazanej w ofercie. Zmiana umowy w tym zakresie nastąpi po pisemnym

zaakceptowaniu przez Zamawiającego propozycji zamiennika. W przypadku dwukrotnego braku

pisemnej akceptacji Zamawiającego na zaproponowany wyrób zamienny, Zamawiający ma prawo

dokonać zakupu wyrobu we własnym zakresie u innego dostawcy i obciążyć Wykonawcę różnicą

pomiędzy ceną za określone wyroby wynikającą z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz

podmiotu trzeciego u którego dokonano zakupu. Powyższe nie zmienia uprawnień Zamawiającego do

naliczenia kar umownych określonych w §7 ust. 1 ppkt. 1.1 lub 1.3. i) zmiany przepisów prawa; j)

zmiany organizacyjnej po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy. Zmiana umowy nie może

skutkować podwyższeniem ceny jednostkowej netto wskazanej w ofercie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2020-03-19, godzina: 10:00,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

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

postępowaniu

> polski

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

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

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

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia

2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119. z 4

maja 2016 r.), dalej RODO, Zarząd Spółki PCZ informuje: 1. Administratorem Danych Osobowych

pozyskanych od uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Poddębickie

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Poddębicach (99-200) ul. Mickiewicza nr 16. (dalej

Administrator); 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - email: sekretariat@nzozpcz.pl lub na

adres pocztowy Administratora; 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)

RODO w celu prowadzenia postępowaniem o udzielenie zamówienia pn „Dostawy materiałów

jednorazowego użytku, wyrobów medycznych i niemedycznych dla „Poddębickiego Centrum

Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach” (numer postępowania PCZ/ZP/3330/4/2020); 4. odbiorcami

danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na

podstawie przepisów prawa; w tym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (dalej ustawa Pzp); 5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania liczy się od dnia zakończenia czas trwania

umowy; 6. obowiązek podania przez uczestnika postępowania danych osobowych bezpośrednio go

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym przepisami ustawy Pzp; konsekwencje

niepodania określonych danych wynikają wprost z ustawy Pzp; 7. uczestnikowi postępowania

przysługuje prawo żądania od Administratora: uzyskania kopii swoich danych osobowych; dostępu do

nich; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o

których mowa w art. 18. ust. 2 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia

danych; cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie; wniesienia skargi do organu

nadzorczego; 8. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w

formie profilowania i nie będą przekazywane do państw trzecich.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: PAKIET NR 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Rurka

krtaniowa jednorazowa. Rozmiar 2; 2,5;3; 4; 5 szt. 50

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: PAKIET NR 2

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zestaw do

kolografii z barytem jednorazowego użytku szt. 5

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: PAKIET NR 3

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Jednorazowe

zestawy rur do respiratorów typu Bear 1000, Bennet 760, Bennet 7200 szt. 200

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: PAKIET NR 4

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Worek

kolonostomijny poj. 35-60 mm, niesterylny, jednorazowego użytku, wykonany z folii PE i części

przylepnej, termin ważności min. 3 lata szt. 300

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: PAKIET NR 5

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Adapter do

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7f103...

21 z 94 11.03.2020, 12:46



pomiaru kaptografii dla monitorów typu NIKON (linia mierząca CO2 dla dorosłych) szt 50

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: PAKIET NR 6

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Czujnik

przepływu dla dorosłych do respiratorów Bellavista szt 200

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
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okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: PAKIET NR 7

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zamknięty

system do odsysania dla dorosłych 72h, posiadający dodatkowy zawór odcinający, dzięki niemu można

odizolować komorę irygatora w celu uzyskania lepszego czyszczenia cewnika. Rozmiar 14F kateter

długość 60 cm do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych. zestawów 100

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 Nazwa: PAKIET NR 8

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.

Endoskopowa igła iniekcyjna 5,0mm*0,7-0,8mm, długość 180 cm o przekroju 2,3mm (do gastroskopii),

jednorazowa szt 10 2. Endoskopowa igła iniekcyjna 5,0mm*0,7-0,8mm, długość 230 cm o przekroju

2,3mm (do kolonoskopii), jednorazowa szt 10

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 9 Nazwa: PAKIET NR 9

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

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
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-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Cytofix

aerozolowy preparat do utrwalania pobranych na szkiełku mikroskopowym rozmazów biologicznych 200

ml szt 15

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 10 Nazwa: PAKIET NR 10

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kaniula

donosowa dla noworodków o wadze: 1000-2500 gram, powyżej 2500 gram, rurka wykonana z PCV,

zakończona 15 mm adapterem z poliuretanu. Noski wykonane z PCV. Długość jednego ramienia 1 rurki

wynosi około 28 cm. Produkt niesterylny. 1 op. = 10 szt. op. 5

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:
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Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 11 Nazwa: PAKIET NR 11

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Wkłucie

doszpikowe BIG dla dorosłych szt. 15 2. Wkłucie doszpikowe BIG dla dzieci szt. 15

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7f103...

26 z 94 11.03.2020, 12:46



Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 12 Nazwa: PAKIET NR 12

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Cewniki do

odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i min. dwoma naprzemianległymi

otworami, z obłym zakończeniem, powierzchnia satynowa kolor konektora oznaczający kod średnicy

cewnika rozm. Ch 6, 8, 10, 14, 16, 18 - dł min. 50-60cm - opakowanie folia/papier szt 15 000

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 13 Nazwa: PAKIET NR 13
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Cewnik

Nelaton - tworzywo PCV - powierzchnia zmrożona, długość min 400 mm opakowanie folia/papier - rozm.

Ch 5 szt 5, 2. Cewnik Nelaton - tworzywo PCV - powierzchnia zmrożona, długość min 400 mm

opakowanie folia/papier - rozm. Ch 6 szt 50, 3. Cewnik Nelaton - tworzywo PCV - powierzchnia

zmrożona, długość min 400 mm opakowanie folia/papier - rozm. Ch 8 szt 100, 4. Cewnik Nelaton -

tworzywo PCV - powierzchnia zmrożona, długość min 400 mm opakowanie folia/papier - rozm. Ch 10

szt 200 , 5. Cewnik Nelaton - tworzywo PCV - powierzchnia zmrożona, długość min 400 mm opakowanie

folia/papier - rozm. Ch 12 szt 150, 6. Cewnik Nelaton - tworzywo PCV - powierzchnia zmrożona, długość

min 400 mm opakowanie folia/papier - rozm. Ch 14 szt 150, 7. Cewnik Nelaton - tworzywo PCV -

powierzchnia zmrożona, długość min 400 mm opakowanie folia/papier - rozm. Ch 20 szt 120,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 14 Nazwa: PAKIET NR 14

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Cewnik

dopępowinowy, rozmiar S , Ch 5-6 dla noworodków donoszonych szt. 10

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 15 Nazwa: PAKIET NR 15

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Sonda

żołądkowa silikonowa typu Salem, dł. 120cm. CH 14, 16, 18, szt. 10

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 16 Nazwa: PAKIET NR 16

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Dreny do

urodynamiki, jednorazowe, ciśnieniowe z kranikiem. szt. 10 2. Dwukanałowy jednorazowy cewnik do

cystometrii, długość 400mm 6-8F szt. 10 3. Trójkanałowy jednorazowy cewnik do profilometrii i

cystometrii, długość 400mm 7F szt. 10

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7f103...

30 z 94 11.03.2020, 12:46



Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 17 Nazwa: PAKIET NR 17

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zestaw Mono

J zawierający: cewnik wykonany z materiału 2-warstwowego innego niż poliuretan o/z dł. 90cm,

prowadnicę pokrytą Ptfe dł. 150cm, rozmiary 6F/ 7F/ 8F szt. 20

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 18 Nazwa: PAKIET NR 18

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Cewnik

Pigtail otwarty/ zamknięty z poliuretanu, cewnik skalowany co 1cm z linią pozycyjną biegnącą wzdłuż

cewnika, prowadnica 100cm, popychacz 45cm, klamra, CH 4,8 dł. 26 cm szt. 100, 2. Cewnik Pigtail

otwarty/ zamknięty z poliuretanu, cewnik skalowany co 1cm z linią pozycyjną biegnącą wzdłuż cewnika,

prowadnica 100cm, popychacz 45cm, klamra, CH 6 dł. 26 cm szt. 20 ,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 19 Nazwa: PAKIET NR 19

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Opatrunek

mocujący do cewników centralnych, przezroczysty o działaniu bakteriobójczym zawierający

chlorhexidin, z kompresem żelowym paroprzepuszczalnym rozmiar 8,5 cm. X 11,5 cm. Op. 10 po 25

sztuk opak. 10

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 20 Nazwa: PAKIET NR 20

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zestaw do

cystostomii z cewnikiem Pigtail wykonanym z silikonu z balonem, w składzie: cewnik, skalpel, trokar

rozrywalny, fiksator przylepny, worek na mocz 2l, CH 12. szt. 50

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:
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data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 21 Nazwa: PAKIET NR 21

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Cewnik

obturacyjny 2-kanałowy, centralnie otwarty, wykonany z poliuretanu z balonem bez lateksu. Widoczny w

RTG, skalowany co 1cm. Balon 1,5ml. Rozmiar 5F szt. 50

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7f103...

34 z 94 11.03.2020, 12:46



Część nr: 22 Nazwa: PAKIET NR 22

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Staza

taktyczna do użycia w sytuacji zranienia kończyn z masywnym krwawieniem tętniczym lub żylnym

niemożliwym do opanowania tradycyjnymi sposobami. Wielkość po spakowaniu 15cm x 4,5cm +5% szt.

30

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 23 Nazwa: PAKIET NR 23

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Pas

miedniczny szt. 3
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2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 24 Nazwa: PAKIET NR 24

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Nebulizator

bez zaworu do podawania leku z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne dzialanie w

zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora 0-360 stopni, skalowany z podziałką 1ml, z

łącznikiem T. MMAD 2,7 µm. W zestawie przestrzeń martwa 12 cm i dren 210 cm. Czysty biologicznie.

szt. 100

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 25 Nazwa: PAKIET NR 25

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Filtr

wykonany z materiału jednostronnie nieprzepuszczalnego dla płynów (uszczelniający pokrywę ssaka),

jednorazowy. Filtr do aquapuratora szt. 200

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00
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Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 26 Nazwa: PAKIET NR 26

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Jednorazowy

filtr antybakteryjny mały (średnica 2-3 cm) do urządzenia ssąco - płuczącego, z końcówką luer lock

(żeńska - męska) szt. 100

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 27 Nazwa: PAKIET NR 27

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

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
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-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zestaw do

wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem podójnie zagiętym rozszerzadła moczowodowe dł.

48 cm coaksialne kompatybilne z prowadnicą 0,038 szt. 50

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 28 Nazwa: PAKIET NR 28

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.

Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, bez peana, zawierający skalpel,

kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę

tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowy z wbudowanym przewodem do odessania pacjenta znad

mankietu, posiadający sztywny samoblokujący sie mandaryn z otworem na prowadnicę Seldingera.

Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiar 8-9 szt. 1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 29 Nazwa: PAKIET NR 29

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.

Wielofunkcyjny zestaw do drenażu klatki piersiowej z automatyczną kontrolą ssania z dwoma drenami,

wyskalowany do objętości 2150 ml - 2300 ml, szt. 15

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:
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data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 30 Nazwa: PAKIET NR 30

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zestaw do

drenażu przezskórnego, jednorazowy jałowy, metoda jednostopniowa 6FR, dł. 26 cm+łącznik. Skład

zestawu: 1) igła dwuczęściowa 18GX29cm, 2) opaska zaciskowa, 3) kołnierz szt. 65 2. Zestaw do drenażu

przezskórnego, jednorazowy jałowy, metoda jednostopniowa+łacznik 9FR, dł. 26 cm. Skład zestawu: 1)

igła dwuczęściowa 15-18GX29cm, 2) opaska zaciskowa, 3) kołnierz szt. 65

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 31 Nazwa: PAKIET NR 31

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.

ENDORETKA - przyrząd do biopsji błony śluzowej mięśnia macicy szt. 150

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 32 Nazwa: PAKIET NR 32

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. 3-kanałowy

balon ekstrakcyjny progresywny, bezlateksowy, 7 Fr, średnica balonu 9-13-16 mm, 3 różne strzykawki

dedykowane do uzyskania żądanej średnicy balonu, z markerem RTG, na prowadnik 0,035 cala długość
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200 cm szt. 5

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 33 Nazwa: PAKIET NR 33

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Zestaw do

cystoskopii min. 2 warstwowy. Pakiet opakowany w co najmniej jedną warstwę papier/ folia, oznaczony z

metryczkami. Pakiet musi mieć min.: 1) pokrowce na kończyny 60 x 110 cm; 2) serwetę ginekologiczną

75x 175cm z otworem na krocze 9 cm x 15 cm; 3) serwetę na stolik instrumentariuszki 150 x 70-190 cm.

Tolerancja wymiarów elementów obłożenia +/- 25% zestawów 700

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 34 Nazwa: PAKIET NR 34

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zestaw do

operacji urologicznych 2-warstwowy. Skład zestawu: 1) serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm, 2)

taśma przylepna, 3) 1 serweta TUR 175-270 x 170-225 cm zintegrowana z nogawicami, z przylepnym

otworem o średnicy 6-10 cm, z torbą na płyny z filtrem i poretem do ssaka. Opakowanie papier - folia,

przynajmniej dwie naklejki do wklejenia do dokumentacji. zestawów 500

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20
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5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 35 Nazwa: PAKIET NR 35

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zestaw do

ochrony stołu operacyjnego. Skład: serweta chłonna, przeciwodleżynowa 5-warstwowa. Posiada

absorbcyjną, wysokochłonną warstwę środkową o zawartosci min. 45% polimerowego żelu

superabsorbcyjnego, zamknieta w powłoce celulozowej o chłonności min. 35ml/100cm2. Wartswa

spodnia, pełnobarierowa, wykonana z 3-warstwowj foli polietylenowej. Gramatura wkładu chłonnego

295G/m2, Gramatura foli PE 38 +/- 2G/m2. Rozmiar min. 102x229cm +/- 5cm, Rdzeń chłonny 51x205

+/- 3 cm szt. 200, 2. Zestaw do ochrony stołu operacyjnego. Skład: serweta chłonna, przeciwodleżynowa

5-warstwowa. Posiada absorbcyjną, wysokochłonną warstwę środkową o zawartosci min. 45%

polimerowego żelu superabsorbcyjnego, zamknieta w powłoce celulozowej o chłonności min.

35ml/100cm2. Wartswa spodnia, pełnobarierowa, wykonana z 3-warstwowj foli polietylenowej.

Gramatura wkładu chłonnego 295G/m2, Gramatura foli PE 38 +/- 2G/m2. Rozmiar min. 102x152cm +/-

5cm, Rdzeń chłonny 51x130 +/- 3 cm szt. 200,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:
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data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 36 Nazwa: PAKIET NR 36

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Serweta na

stół Mayo 78 x 145 cm. Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany,

nieprzemakalny. Odporność na rozerwanie na mokro. Na opakowaniu dwie odklejane etykiety z numerem

serii, datą ważności produktu. Tolerancja wymiarów +/- 10%. szt. 500

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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Część nr: 37 Nazwa: PAKIET NR 37

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Serweta 75 x

90cm. Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny. Na

opakowaniu dwie odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu. szt. 3 000

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 38 Nazwa: PAKIET NR 38

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Torebka na

płyny 30 - 38 x 40-43cm. Wykonana z folii samoprzylepnej jałowej. Tolerancja wymiarów +20%. szt. 500

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 39 Nazwa: PAKIET NR 39

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zestaw

porodowy jednorazowy 3 częściowy. Zestaw porodowy (przedporodowy) zawiera co najmniej: 1 podkład

chłonny 40x60cm, 1 podkład papierowy 60x60cm, 2 papierowe ręczniki do rąk 40x40 cm, 2 pary

sterylnych rękawiczek. Zestaw porodowy (porodowy) zawiera co najmniej: 1 gruszka do odsysania

wydzielniy, 4 zaciski pępowinowe, 4 gaziki 15x15 cm, 1 para sterylnych nożyczek. Zestaw porodowy

(poporodowy) zawiera co najmniej: 1 opaska identyfikacyjna dla noworodka, 1 kocyk dla noworodka

100x60cm, 1 pieluszka dla noworodka, 2 chusteczki papierowe 11x20cm, 1 podpaska higieniczna

siatkowa 20x7 cm, 1 plastikowa torba na łożysko. Tolerancja wymiarów +/-10% zestawów 30

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:
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Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 40 Nazwa: PAKIET NR 40

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Osłona na

kończynę 40x80cm, jałowa, wykonana z laminatu dwuwarstwowego. W zestawie powinna być taśma

lepna. Zestaw z metryczką. Tolerancja wymiarów +/-15% szt 150

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:
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Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 41 Nazwa: PAKIET NR 41

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Sterylny

pokrowiec na panel sterowania wykonany z folii polietylenowej nie barwionej, okrągły, średnica 120cm,

ściągany na troki. szt 500

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 42 Nazwa: PAKIET NR 42
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Ubrania

jednorazowe. Koszula operacyjna - wykonana z włókniny przepuszczającej powietrze. Min. jedna kieszeń

(na dole bluzy). Kolor niebieski lub zielony. Wycięcie V pod szyją. Obwód klatki piersiowej w cm:

S-52-54, M-57-58, L-60-61, XL-63-66. Spodnie operacyjne - wykonane z włókniny przepuszczającej

powietrze. Wiązane na troki, nogawki bez ściągaczy. Kolor niebieski lub zielony. Długość nogawek w cm:

S-104-105, M-106-107, L-108-110, XL-110-115. szt. 50

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 43 Nazwa: PAKIET NR 43

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Śliniaki

jednorazowe. szt. 1 400

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 44 Nazwa: PAKIET NR 44

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Gaza

opatrunkowa bawełniana wyjałowiona 17- nitkowa 1/2 m x 1m szt. 2 000, 2. Gaza opatrunkowa

bawełniana wyjałowiona 17- nitkowa 1 m x 1m szt. 7 300, 3. Gaza opatrunkowa bielona 13- nitkowa

szerokość 90 cm x 200 m mb mb 1 000,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
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okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 45 Nazwa: PAKIET NR 45

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Gazik do

dezynfekcji skóry, lekko nasączone alkoholem. Rozmiar 30mm x 32,5mm / 30mm x 65mm po rozłożeniu.

Tolerancja wymiarów + 5%. Opakowanie 100 szt. opak. 40

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7f103...

53 z 94 11.03.2020, 12:46



6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 46 Nazwa: PAKIET NR 46

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kompresy

żelowe chłodzące 12 x 18 cm szt. 10

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 47 Nazwa: PAKIET NR 47

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Gąbka

lecznicza, fibrynogen ludzki 5,5 mg trombina ludzka 2,0 j.m., 3,0x2,5 cm szt. 4, 2. Gąbka lecznicza,

fibrynogen ludzki 5,5 mg trombina ludzka 2,0 j.m., 9,5x4,8cm szt. 2, 2. Gąbka lecznicza, fibrynogen
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ludzki 5,5 mg trombina ludzka 2,0 j.m., 4,8x4,8cm szt. 2,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 48 Nazwa: PAKIET NR 48

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Lignina rolka

150 g szt. 200

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
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okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 49 Nazwa: PAKIET NR 49

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Opaska

gipsowa 3 m x 10 cm wiążąca 5-6 min. szt. 1 000, 2. Opaska gipsowa 3 m x 12 cm wiążąca 5-6 min. szt. 1

600, 3. Opaska gipsowa 3 m x 14-15 cm wiążąca 5-6 min. szt. 2 000, 4. Opaska elastyczna z zapinką

tkana 5 m x 10 cm szt. 1 150, 5. Opaska elastyczna z zapinką tkana 5 m x 12 cm szt. 2 150, 6. Opaska

elastyczna z zapinką tkana 5 m x 15 cm szt. 3 000,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00
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Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 50 Nazwa: PAKIET NR 50

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Plaster na

tkaninie bawełnianej 25 mm x 5 m. Plaster dobrze się przykleja, posiada dobre napięcie, mocny klej i

dobrą przyczepność. szt. 1 560, 2. Plaster na tkaninie bawełnianej 50 mm x 5 m. Plaster dobrze się

przykleja, posiada dobre napięcie, mocny klej i dobrą przyczepność. szt. 1 000, 3. Plaster do venflonów,

hipoalergiczny, sterylny, przezroczysty. Plaster dobrze się przykleja, posiada dobre napięcie, mocny klej i

dobrą przyczepność. szt. 300, 4. Plaster do venflonów, hipoalergiczny, sterylny rozm. 5-6 cm x 7-8 cm z

przecięciem. Plaster dobrze się przykleja, posiada dobre napięcie, mocny klej i dobrą przyczepność. szt.

40 000, 5. Plaster z opatrunkiem na tkaninie 6-8cm x 10cm. Plaster dobrze się przykleja, posiada dobre

napięcie, mocny klej i dobrą przyczepność. szt. 500,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:Próbki: poz. 1 - 3 szt. poz. 2 - 3 szt. poz. 3 - 2 szt. poz. 4 - 5 szt. poz.

5 - 2 szt.

Część nr: 51 Nazwa: PAKIET NR 51

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Podkład pod

gips 5-6 cm x 3m szt. 200, 2. Podkład pod gips 10cm x 3m szt. 1 200, 3. Podkład pod gips 15cm x 3m szt.

1 200,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 52 Nazwa: PAKIET NR 52

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Podkład
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jednokrotnego użycia, rozmiar 75x90 cm z taśmami samoprzylepnymi, min. chłonność 1800 ml szt. 500

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 53 Nazwa: PAKIET NR 53

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Podkłady

chłonne rozmiar 60x 90, min. chłonność 2100 ml szt. 10 000

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
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okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 54 Nazwa: PAKIET NR 54

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Podkłady

chłonne rozmiar 60x 90 szt. 10 000

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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Część nr: 55 Nazwa: PAKIET NR 55

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Opatrunek

pooperacyjny, sterylny typu Cosmopor lub równoważny rozm. 7,2 cm x 5 cm szt. 3 000, 2. Opatrunek

pooperacyjny, sterylny typu Cosmopor lub równoważny rozm. 6 cm x 10 cm szt. 4 000, 3. Opatrunek

pooperacyjny, sterylny typu Cosmopor lub równoważny rozm. 8 cm x 10 cm szt. 2 200, 4. Opatrunek

pooperacyjny, sterylny typu Cosmopor lub równoważny rozm. 10 cm x 10 cm szt. 7 000, 5. Opatrunek

pooperacyjny, sterylny typu Cosmopor lub równoważny rozm. 10 cm x 20 cm szt. 13 000,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 56 Nazwa: PAKIET NR 56

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

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
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-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Jednorazowe

pieluchomajtki dla dorosłych oddychające na całej powierzchni rozmiar „M” obwód pasa od 70 do 110

cm o anatomicznym kształcie, zapinane na cztery przylepcorzepy po dwa z każdej strony dla optymalnego

dopasowania pieluchomajtki do ciała, bez ściągaczy taliowych. Wyposażone we wskaźnik chłonności

pokazujący stopień nasączenia pieluchomajtki. Podwójny wkład chłonny z superabsorbentem (SAP)

zapobiega przykremu zapachowi, elastyczne barierki boczne skierowane do wewnątrz zabezpieczają

przed przeciekaniem. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna wykonana z delikatnej oddychającej

włókniny nonwoven. Nie wybielane chlorem. Nie zawierają lateksu. Opakowanie 20 szt. Chłonność

przebadana wg ISO- 11948 (Rothwell) nie mniej niż 2500 ml – na wezwanie Zamawiającego wymagany

jawny protokół z badania ISO wykonane przez niezależne od Wytwórcy laboratorium. szt. 4 100, 2.

Jednorazowe pieluchomajtki dla dorosłych oddychające na całej powierzchni rozmiar „L” obwód pasa od

100 do 150 cm o anatomicznym kształcie, zapinane na cztery przylepcorzepy po dwa z każdej strony dla

optymalnego dopasowania pieluchomajtki do ciała, bez ściągaczy taliowych. Wyposażone we wskaźnik

chłonności pokazujący stopień nasączenia pieluchomajtki. Podwójny wkład chłonny z superabsorbentem

(SAP) zapobiega przykremu zapachowi, elastyczne barierki boczne skierowane do wewnątrz

zabezpieczają przed przeciekaniem. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna wykonana z delikatnej

oddychającej włókniny nonwoven. Nie wybielane chlorem. Nie zawierają lateksu. Opakowanie 20 szt.

Chłonność przebadana wg ISO- 11948 (Rothwell) nie mniej niż 2900 ml – na wezwanie Zamawiającego

wymagany jawny protokół z badania ISO wykonane przez niezależne od Wytwórcy laboratorium. szt. 13

700, 3. Jednorazowe pieluchomajtki dla dorosłych oddychające na całej powierzchni rozmiar „XL”

obwód pasa od 110 do 170 cm o anatomicznym kształcie, zapinane na cztery przylepcorzepy po dwa z

każdej strony dla optymalnego dopasowania pieluchomajtki do ciała, bez ściągaczy taliowych.

Wyposażone we wskaźnik chłonności pokazujący stopień nasączenia pieluchomajtki. Podwójny wkład

chłonny z superabsorbentem (SAP) zapobiega przykremu zapachowi, elastyczne barierki boczne

skierowane do wewnątrz zabezpieczają przed przeciekaniem. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna

wykonana z delikatnej oddychającej włókniny nonwoven. Nie wybielane chlorem. Nie zawierają lateksu.

Opakowanie 15 szt. Chłonność przebadana wg ISO- 11948 (Rothwell) nie mniej niż 3200 ml – na

wezwanie Zamawiającego wymagany jawny protokół z badania ISO wykonane przez niezależne od

Wytwórcy laboratorium. szt. 100,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 57 Nazwa: PAKIET NR 57

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Jednorazowe

pieluchomajtki dla dorosłych oddychające na całej powierzchni rozmiar „XXL” obwód pasa do 250 cm o

anatomicznym kształcie, zapinane na rozciągające się elastyczne pasy z dwoma parami przylepców po

dwa z każdej strony dla optymalnego dopasowania pieluchomajtki do ciała, bez ściągaczy taliowych.

Wyposażone we wskaźnik chłonności pokazujący stopień nasączenia pieluchomajtki. Wkład chłonny z

superabsorbentem (SAP) zapobiega przykremu zapachowi. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna

wykonana z delikatnej oddychającej włókniny nonwoven. Nie wybielane chlorem. Nie zawierają lateksu.

Opakowanie 10 szt. Chłonność przebadana wg ISO- 11948 (Rothwell) nie mniej niż 2000 ml – na

wezwanie Zamawiającego wymagany jawny protokół z badania ISO wykonane przez niezależne od

Wytwórcy laboratorium. szt. 10

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 58 Nazwa: PAKIET NR 58

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kompresy

wysokochłonne typu Absorba do opatrywania ran mocno sączących jałowe 10 cm x 10-15 cm szt. 1 000,

2. Kompresy wysokochłonne typu Absorba do opatrywania ran mocno sączących jałowe 10 cm x 20 cm

szt. 1 000,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
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Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 59 Nazwa: PAKIET NR 59

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kompresy

gazowe niejałowe 17-nitkowe 12 warstwowe z nitką RTG 10x10 x 100szt. op. 2 000, 2. Kompresy

gazowe niejałowe 17-nitkowe 12 warstwowe z nitką RTG 7,5x7,5 x 100szt. op. 200, 3. Kompresy gazowe

niejałowe 17-nitkowe 12 warstwowe z nitką RTG 5x5 x 100szt. op. 100,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Próbki: poz. 1 - 2 op. poz. 2 - 2 op. poz. 3 - 2 op.

Część nr: 60 Nazwa: PAKIET NR 60
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Serweta

operacyjna gazowa niejałowa czterowarstwowa 17 N z nitką RTG i tasiemką, rozmiar 45cm x 45cm szt

10 000

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 61 Nazwa: PAKIET NR 61

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Opatrunek do

ran o lekkim i umiarkowanym wysięku bez zakażenia reguluje poziom wilgotności rany dzięki strukturze

biosyntetycznych włókien. Miękki, przyjemny w dotyku, łagodzi ból, sterylny, szczelnie zapakowany.

Opatrunek - kompres można stosować z obu stron. Obszar zastosowania: rany o lekkim i umiarkowanym

wysięku, rany powierzchniowe lub głębokie, rany bez zakażenia, we wszystkich fazach gojenia rany.

Rozmiar 9cm x 9cm. szt 150
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2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 62 Nazwa: PAKIET NR 62

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Opatrunek

przezroczysty z podkładką pod cewnik do mocowania cewników donaczyniowych obwodowych i

centralnych. Plaster w kształcie Ω dla dorosłych, sterylny, szczelnie zapakowany. Przezroczysta,

przepuszczająca powietrze membrana i elastyczne plastry mocujące, bariera przed przenikaniem bakterii i

płynów. Plaster dobrze przykleja się do skóry, nie rozciąga się. Rozmiar 7,5 cm x 6,5 cm. Opakowanie

100 szt. opak. 20, 2. Opatrunek mocujący do cewnika centralnego, przezroczysty CHG 8,5 cm x 11,5 cm

sterylny, połączony z kompresem żelowym CHG, paroprzepuszczalny o działaniu bakteriobójczym (1 op.

- 25 szt.) opak. 10,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
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Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Próbki: poz. 1 - 2 szt. poz. 2 - 2 szt.

Część nr: 63 Nazwa: PAKIET NR 63

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Prześcieradło

jednorazowe. Wymiar 130-160x210-230 kolor zielony lub niebieski, włóknina o gramatura min. 35g/m2,

niejałowe szt. 5 200

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39512100-5,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20
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5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 64 Nazwa: PAKIET NR 64

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Prześcieradło

w rolce, papierowe jednowarstwowe lub dwuwarstwowe 35-40 cm x 50m rolka 300

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39512100-5,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 65 Nazwa: PAKIET NR 65
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Myjka

higieniczna miękkie dla pacjentów, jednorazowa, niepodfoliowana, nienasączona preparatem

pielęgnacyjnym, wykonana z miękkiego i chłonnego materiału, w kształcie rękawicy szt. 5 000

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Próbki: 2 szt.

Część nr: 66 Nazwa: PAKIET NR 66

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Fartuchy

ochronne, włókninowe gramatura min. 20g/m2 niejałowe, wytrzymałe, nie rozrywające się przy

zakładaniu szt. 1 800

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
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Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Próbki: 2 szt.

Część nr: 67 Nazwa: PAKIET NR 67

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. "

Kombinezon - Czysty i sterylny biały kombinezon ochronny bez kaptura • sterylność potwierdzona

certyfikatem dołączonym do każdej partii • poziom zapewnienia sterylności SAL 10-⁶ wg ISO 11137-1 •

przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP - Środek ochrony

indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzenie UE 2016/425 - typ 5: odporność na przeciek

drobnych cząstek do wnętrza ubioru – badanie wg normy EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 - typ 6: odzież

chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (EN 13034:2005+A1:2009) - odzież chroniąca przed czynnikami

biologicznymi wg EN 14126:2003 - Parametry materiału: - wysokiej gęstości polietylen o masie

powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2, - umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”)

w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania: - przepuszczalność

powietrza wg ISO 5636-5, wynik: 4 s - opór pary wodnej, Ret wg EN 31092/ISO 11092, wynik: 6,8

m2*Pa/W • odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków o klasie

przenikania 5 wg EN 14325 • nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych i chroni przed ich przenikaniem

na zewnątrz - Właściwości fizyczne materiału: - Odporność materiału na ścieranie wg EN 530 Metoda 2,
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>10 cykli - wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854 Metoda B, >100 000 cykli - odporność na

przebicie wg EN 863 co najmniej >5 N - Konstrukcja kombinezonu: - szwy wewnętrzne lamowane, -

elastyczne pętelki na kciuk przy rękawach, - gumka w tunelu przy mankietach rękawów i nogawek, -

zamknięcie z przodu kombinezonu na zamek błyskawiczny przykryty patką. - Pozostałe informacje: -

zwalidowany system podwójnego pakowania, - produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne

zakładanie, - dostępny w 6 rozmiarach (od SM do 3X), - okres przydatności do użycia 5 lat pod

warunkiem, że produkt jest prawidłowo przechowywany i przeszedł kontrolę wzrokową." szt. 250, 2.

"Osłona na obuwie - Czysta i sterylna, wysoka osłona na obuwie z podeszwą antypoślizgową • sterylność

potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii • poziom zapewnienia sterylności SAL 10-⁶ wg

ISO 11137-1 • przeznaczona do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP - Środek

ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzenie (UE) 2016/425 • odzież chroniąca przed

płynnymi substancjami chemicznymi zapewniająca częściową ochronę ciała (typ PB[6]) • odzież

chroniąca przed czynnikami biologicznymi wg EN 14126:2003 - Parametry materiału: - wysokiej gęstości

polietylen o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2 - umożliwia transfer powietrza i pary

wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania:

- przepuszczalność powietrza wg ISO 5636-5, wynik: 4 s - opór pary wodnej, Ret wg EN 31092/ISO

11092, wynik: 6,8 m2*Pa/W • odporny na przenikanie typowych cytostatyków (nie mniej niż 7 związków

o klasie przenikania 5 wg EN 14325) • nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych oraz chroni przed ich

przenikaniem na zewnątrz - Pozostałe informacje: • szwy wewnętrzne lamowane • troki do zawiązania

wokół kostki • u góry gumka w tunelu • zwalidowany system podwójnego pakowania • produkt złożony w

sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie • dostępna w 4 rozmiarach (od SM do XL) • okres

przydatności do użycia 5 lat pod warunkiem, że produkt jest prawidłowo przechowywany i przeszedł

kontrolę wzrokową" para 250 3.- Czysty i sterylny biały kaptur z trokami, umożliwiającymi dopasowanie

do kształtu głowy • sterylność potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii • poziom

zapewnienia sterylności SAL 10-⁶ wg ISO 11137-1 • przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie

czystości A i B wg GMP - Środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE)

2016/425 • odzież chroniąca przed ciekłymi substancjami chemicznymi zapewniająca częściową ochronę

ciała (typ PB[6]) • odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi wg EN 14126:2003 - Parametry

materiału: • polietylen dużej gęstości o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2 • umożliwia

transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu

termicznego podczas użytkowania: - przepuszczalność powietrza wg ISO 5636-5, wynik: 4 s - opór pary

wodnej, Ret wg EN 31092/ISO 11092, wynik: 6,8 m2*Pa/W • odporny na przenikanie typowych

cytostatyków: nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325 • nie emituje

zanieczyszczeń mechanicznych i chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz - Pozostałe informacje: •
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szwy wewnętrzne lamowane • rozmiar uniwersalny • zwalidowany system podwójnego pakowania •

produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie • okres przydatności do użycia 5 lat pod

warunkiem, że produkt jest prawidłowo przechowywany i przeszedł kontrolę wzrokową" szt. 250 4.

Maska w klasie ochrony kategorii III (standardy klasy ochrony FFP3) przeznaczona do stosowania

podczas przygotowywania leków cytostatycznych. Maksymalny poziom ochrony do 50 x NDS.

Oznaczenie kolorystyczne określające kategorię ochrony maski. Maska spełnia jednocześnie standardy

klasy ochrony FFP3 normy EN 149:2001 i klasy II R normy EN 14683:2005. Potwierdzone certyfikatem.

Minimalna skuteczność filtra 98%. szt. 250 5. Zestaw ratunkowy do usuwania skażenia cytostatykami.

Produkt zarejestrowany jako środek ochrony osobistej (PPE). Zoptymalizowany do usuwania

cytostatyków wszystkich typów. Rekomendowany przez DGOP oraz ESOP. Skład zestawu: 1.

kombinezon ochronny – 1szt; 2. rękawice ochronne odporne na cytostatyki – 1par; 3. rękawice żółte

odporne na uszkodzenia mechaniczne – 1para; 4. obuwie ochronne 1para; 5. maska ochronna FFP3 – 1szt;

6. gogle ochronne – 1szt; 7. marker do oznaczenia obszaru skażenia lekiem – 1szt; 8. butelka z H2O –

1szt; 9. łopatka – szpatułka – 1szt; 10. szufelka – 1szt; 11. torba do utylizacji 1 + 2szt; 12. szczypce

drewniane – 1szt; 13. mata chłonna ChemoSorb lub równoważna – 1szt; 14. ściereczki Isysoft lub

równoważna – 6szt; 15. niebieski worek na odpady – 1szt; 16. specjalny worek na odpady

zabezpieczający wydostanie się cytostatyku – 1szt; 17. opaski zaciskowe – 2szt; 18. tabliczka

informacyjna / obrazkowa (oznaczenie miejsca skażenia miejsca) – 1szt; 19. Instrukcja dla użytkownika -

1szt; 20. raport z wypadku – 1szt. szt. 5 6. Przyrząd z mikro kolcem do pobierania cytostatyków o małych

objętościach; możliwość pobrania objętości ok. 1ml. Zawór bezigłowy z przezierną obudową,

zabezpieczony korkiem Luer-lock, brak konieczności dezynfekcji zaworu przed pierwszym użyciem;

zawór o objętości wypełnienia max. 0,06ml; mikrokolec zabezpieczony osłonką zapobiegającą przed

przypadkową kontaminacją; Wolny od lateksu i DEHP. szt. 200 7. Przyrząd do długotrwałego aspirowania

cytostatyków. Obudowa przezierna. Ostry kolec długość robocza 17mm z dwupłaszczyznowym ścięciem

pozwalającym pobranie całej zawartości fiolki (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego,

zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); Na boku przyrządu okrągły filtr

zatrzymujący aerozole 0,2 um; port bezigłowy z korkiem zapobiegającym przed koniecznością

dezynfekcji portu podczas pierwszego podłączenia, możliwość stosowania przez 7dni. Całkowita długość

przyrządu 70mm. Kołnierz zatrzaskowy na fiolkę o średnicy 13mm. zapobiegający przed rozłączeniem

przyrządu z fiolką w czasie pobierania leku. szt. 300 8. Przyrząd do długotrwałego aspirowania

cytostatyków. Obudowa przezierna. Ostry kolec, długość robocza 17mm z dwupłaszczyznowym ścięciem

pozwalającym pobranie całej zawartości fiolki (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego,

zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); Na boku przyrządu okrągły filtr

zatrzymujący aerozole 0,2 um; port bezigłowy z korkiem zapobiegającym przed koniecznością
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dezynfekcji portu podczas pierwszego podłączenia, możliwość stosowania przez 7dni. Całkowita długość

przyrządu 72mm. Kołnierz zatrzaskowy na fiolkę o średnicy 20mm. zapobiegający przed rozłączeniem

przyrządu z fiolką w czasie pobierania leku. szt. 300 9. Krótki dren bursztynowy do przygotowywania

leków cytostatycznych z baryłkowym regulatorem przepływu; w pojemniku lub worku z możliwością ich

podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym. Bez zawartości

PCV i DEHP. Dren wykonany w całości z poliuretanu. Możliwość dodania cytostatyku poprzez

zintegrowany port bezigłowy zabezpieczony korkiem zapobiegającym przed koniecznością dezynfekcji

portu podczas pierwszego podłączenia strzykawki. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym

zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu oraz zapobiegający wydostaniu się płynu na zewnątrz

podczas wypełniania z zastawką jednokierunkową; Czerwony zacisk na drenie. System drenów musi

redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym

zestaw. szt. 150

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 68 Nazwa: PAKIET NR 68

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Rękawice

diagnostyczne niejałowe, bezpudrowe, z miękkiego elastycznego nitrylu, o dużej wytrzymałości

mechanicznej, oznakowane jako wyrób medyczny i ŚOI min. KAT III, chlorowane od strony

wewnętrznej. Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4 wszystkie części normy zapisane w Deklaracji

Zgodności. Zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, zakończone

rolowanym mankietem. Rękawice o min. długości min. 245 mm, rozciąganie przed procesem starzenia

min. 520%, po przyspieszonym starzeniu min. 460% - potwierdzone raportem testowym. Grubość

pojedynczej ścianki: palce- min. 0,10mm max.0,12mm; dłoń- min 0,06mm max.0,08mm. Rękawice

hypoalergiczne - badanie na PSI - pierwotne podrażnienie skóry załaczyć na wezwanie Zamawiającego.

Rękawice wszechstronnie przebadane wg EN PN 374-3 na co najmniej 15 substancji chemicznych (bez

cytostatyków) w tym: - min. 2 kwasy - poziom odporności min. 3; - dwa alkohole 70% etanol i 70%

izopropanol - odporność na przenikanie min. 25 min. Rękawice posiadające badania wg. EN PN 374-3 na

min. 12 cytostatyków w tym Etoposide, Fluorouracil, Metotrexat, Mitomycin C. Oznaczenie fabryczne na

opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności , LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta/

adres wytwórcy, wszystkie napisy w języku polskim, okres ważności rękawic minimum 12 m-cy od daty

dostawy, oznaczenie za zgodność z normą EN 455 - wszystkie części. Pakowane po 150 szt. Rozmiar XS,

S, M, L, XL. Dokumenty wymagane na żądanie Zamawiającego: Deklaracja Zgodności CE oraz

certyfikat potwierdzający kategorię ŚOI , Raport z badań na substancje chemiczne wg. EN 374-3, Raport

z badań na substancje cytostatyczne wg. EN 374-3, 4. Raport testowy potwierdzający wymagane

parametry, nie starszy niż z 2016 roku. opak. 10 000

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
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Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 69 Nazwa: PAKIET NR 69

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Rękawice

nitrylowe antybakteryjne, bezpudrowe, chlorowane od wewnątrz, zgodne z Dyrektywą o Wyrobach

Medycznych oraz Regulacją PPE 425/2016 dla kat. III, w kolorze niebieskim. Zgodne z normą EN PN

455-1, 2, 3, 4, wszystkie części normy zapisane w Deklaracji Zgodności. Zewnętrzna powierzchnia

gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem. Rękawice o długości

min. 240 mm, siła zrywania min. 6N w całym okresie przechowywania, rozciągliwości 500% przed

starzeniem, 400% po starzeniu, AQL £1,5. Przebadane na wirusy krwiopochodne zgodnie z ISO

16604:2004. Posiadające badania potwierdzające możliwości bakteriobójcze rękawic odnośnie takich

bakterii jak min. Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis (VRE), Streptococcus pyogenes.

Przebadane na substancje chemiczne zgodnie z EN ISO 16523-1:2015. Oznaczenie fabryczne na

opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, EN 374, EN 455-1, 2,

3, 4; oznaczenie że rękawice są ŚOI kat III oraz wyrobem medycznym. Uniwersalny kształt: pasujący na

lewą i prawą dłoń. Pakowane po 100 szt. Rozmiar S, M, L, XL - do wyboru Zamawiającego opak. 24

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20
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5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 70 Nazwa: PAKIET NR 70

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Rękawice

gospodarcze. Nr 8-M para par 60, 2. Rękawice gospodarcze. Nr 9-L para par 60, 3. Rękawice

gospodarcze. Nr 7-S para par 60,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18141000-9,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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Część nr: 71 Nazwa: PAKIET NR 71

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Rękaw

papierowo - foliowy - płaski, szerokość 75 mm x 200 m opak 8 2. Rękaw papierowo - foliowy - płaski,

szerokość 200-210 mm x 200 m opak 25 3. Rękaw papierowo - foliowy - płaski, szerokość 250 mm x 200

m opak 15 4. Rękaw papierowo - foliowy - płaski, szerokość 300 mm x 200 m opak 18 5. Rękaw

papierowo - foliowy płaski, szerokość 120 mm x 200 m opak 20 6. Rękaw papierowo - foliowy - płaski,

szerokość 350- 380 mm x 200 m opak 14 7. Rękaw papierowo - foliowy - płaski, szerokość 400-420 mm

x 200 m opak 8 8. Rękaw papierowo - foliowy - płaski, szerokość 150 mm x 200 m opak 25

"Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia - opakowania do sterylizacji parowej: - posiadał 5

warstw folii nie licząc warstwy kleju, - o gramaturze papieru 60-70 g/m², - nie rozklejał się, - posiadał

jednoznacznie oznaczone wskaźniki sterylizacji parą wodną, EO i FO poza obszarem wypełnienia, -

posiadał termozgrzewy wielokanałowe, - na rękawie zgodnie z normą PNEN 868-5 muszą znajdować się

informację w języku polskim, o kierunku otwierania rękawa nr LOT, nazwie producenta, rozmiarze

rękawa,"

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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Część nr: 72 Nazwa: PAKIET NR 72

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Taśma

barwiąca do myjni Getinge S-46 szt. 25

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 73 Nazwa: PAKIET NR 73

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Paski do

glucometru typu Glucomaxx. Op. = 50 szt. op. 20

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 74 Nazwa: PAKIET NR 74

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Paski do

glucometru One Touch Select Plus. Op. = 50 szt. op. 40

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20
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5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 75 Nazwa: PAKIET NR 75

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Paski

gumowe do mocowania elektrod 100 x 10cm szt. 6, 2. Paski gumowe do mocowania elektrod 40 x 10cm

szt. 6,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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Część nr: 76 Nazwa: PAKIET NR 76

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Elektrody do

resuscytacji krążeniowo - oddechowej terapeutyczne, bez czujnika, przeznaczone do defibrylatora ZOLL

model X-series. Opakowanie 1 para. op. 200

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 77 Nazwa: PAKIET NR 77

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Elektroda

E-8D (wtyk), elektroda ośmiopolowa na odcinku lędźwiowym i piersiowym 170x420mm, wymiar pola

60x60mm szt. 1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 78 Nazwa: PAKIET NR 78

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Elektroda

ośmiopolowa E-8M (wtyk) 110x210mm, wymiar pola 30x30mm szt. 1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20
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5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 79 Nazwa: PAKIET NR 79

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Filtry do

wody do myjni automatycznej CYW 501 CHOYANG szt. 21

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 80 Nazwa: PAKIET NR 80
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Masa

Parafango do okładów, zielona lub czarna kg 48

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 81 Nazwa: PAKIET NR 81

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Folia do

okładów fango, długość 1000m, szerokość 65cm, gr. 15 μm, właściwości antystatyczne, odporna na

temperaturę do 100°C, praktyczna rolka do odmierzania folii szt. 4

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:
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Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 82 Nazwa: PAKIET NR 82

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.

Ciśnieniomierz naramienny - w pełni automatyczny aparat do pomiaru ciśnienia krwi i pulsu. Prosty w

obsłudze, dokładny - posiada wskaźnik arytmii serca oraz funkcję WHO. Duży, ergonimiczny

wyswietlacz LCD zapewnia łatwy odczyt wyniku pomiaru. Najważniejsze cechy: - całkowicie

automatyczny, prosty pomiar na ramieniu za pomocąjednego przycisku, - funkcja rozpoznawania arytmii

serca (IHB), - wskaźnik klasyfikacji wyniku pomiaru ciśnienia wg. WHO. Dane techniczne: - dokładność

+/- 3 mmHg, - automatyczne pompowanie, - rozmiar mankietu 22 - 32 cm, - wymiary 155 x 110 x 55 mm.

Gwarancja min. 24 miesiące. szt. 25

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7f103...

86 z 94 11.03.2020, 12:46



okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 83 Nazwa: PAKIET NR 83

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Termometr

bezdotykowy, bezrtęciowy, wielorazowy, odstęp pomiędzy pomiarami < 5 sec, zasilany bateriami.

Zakresy pomiarów na czole: 34.0°C~42.2°C. Gwarancja min. 12 miesięcy. szt. 11

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 84 Nazwa: PAKIET NR 84

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Stetoskop.

Dwugłowicowa konstrukcja z możliwością rotacji głowicy o 180 stopni. szt. 5

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 85 Nazwa: PAKIET NR 85

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Ssaki uszne o

średnicy 1,5 mm, wielorazowe szt. 1, 2. Ssaki nosowe proste o średnicy 3,0 mm, wielorazowe szt. 2, 3.
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Ssaki uszne o średnicy 1,8 mm, wielorazowe szt. 1, Gwarancja min. 12 m-cy

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 86 Nazwa: PAKIET NR 86

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Filtry do

Sollux (2 szt. czerwone, 2 szt. niebieskie) szt. 4

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
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okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 87 Nazwa: PAKIET NR 87

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Żarówki do

Sollux 375W gwint E40 szt. 2, 2. Żarówki do Sollux 375W gwint E27 szt. 2,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31500000-1,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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Część nr: 88 Nazwa: PAKIET NR 88

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zamknięty

system do inhalacji, nebulizacji, do nawilżacza respiratorowego o pojemności 325ml zawierający sterylną

wodę lub sól filzjologiczną. Pojemnik wyposażony z cztery boczne porty umożliwiające łączenie z

głowicą do nebulizacji bądź pojemników do inhalacji. Potwierdzona oświadczeniem producenta

możliwość stosowania w modelu insuflacji tlenowej tego samego pojemnika do 75 dni u kolejnych,

różnych pacjentów - brak oznaczeń na pojemniku dyskwalikujących stosowanie u różnych pacjentów, np.:

2 „for single use only” szt. 200 2. Zamknięty system do inhalacji, nebulizacji, do nawilżacza

respiratorowego o pojemności 500 ml zawierający sterylną wodę lub sól filzjologiczną. Pojemnik

wyposażony z cztery boczne porty umożliwiające łączenie z głowicą do nebulizacji bądź pojemników do

inhalacji. Potwierdzona oświadczeniem producenta możliwość stosowania w modelu insuflacji tlenowej

tego samego pojemnika do 75 dni u kolejnych, różnych pacjentów - brak oznaczeń na pojemniku

dyskwalikujących stosowanie u różnych pacjentów, np.: 2 „for single use only” szt. 200

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 89 Nazwa: PAKIET NR 89

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Pojemnik na

odpady plastikowy twardościenny zamykany (igły) 0,1 l, 0,2l szt. 1 000, 2. Pojemnik na odpady

plastikowy twardościenny zamykany (igły) 0,5 l szt. 500, 3. Pojemnik na odpady plastikowy

twardościenny zamykany (igły) 1 l szt. 2 000, 4. Pojemnik na odpady plastikowy twardościenny

zamykany (igły) 2 l szt. 2 000, 5. Pojemnik na odpady plastikowy twardościenny zamykany (igły) 3-3,5 l

szt. 500,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 90 Nazwa: PAKIET NR 90

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Ostrza

jednorazowe do strzygarki chirurgicznej Medline DYND70800EU szt. 1 800

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 91 Nazwa: PAKIET NR 91

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

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

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Golarki

jednorazowe szt. 500

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33721200-2,

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

Wartość bez VAT:

Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-01-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 95,00

Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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