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Ogłoszenie nr 614900-N-2020 z dnia 2020-11-24 r.

"Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o.: Dostawy środków do mycia i dezynfekcji oraz
chemii basenowej 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
Nie
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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
www.nzozpcz.pl

24.11.2020, 14:32

Firefox

3 z 29

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e1c91...

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
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
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adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy środków do mycia i dezynfekcji
oraz chemii basenowej dla "Poddębickiego Centrum Zdrowia" Sp. z o.o. w Poddębicach
Numer referencyjny: PCZ/ZP/3330/8/2020
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 dostawy środków do mycia i dezynfekcji oraz chemii
basenowej dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach. 2. Przedmiotem
zamówienia są dostawy: preparatów do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego;
preparatów do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji i mycia rąk oraz pielęgnacji; preparatów do
dezynfekcji skóry przed iniekcjami, operacjami, pobieraniem krwi; preparatów do dezynfekcji ran,
skóry i błon śluzowych; preparatów do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i
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endoskopów; preparatów do maszynowego mycia i dezynfekcji; chemii basenowej; odkamieniacza w
ilościach i asortymencie określonym w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo cenowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Przedmiot
zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień pod kodem CPV: 33.63.16.00-8;
24.96.20.00-5. 5. Zamawiający wymaga, aby: przedmiot dostawy zakwalifikowany jako produkt
leczniczy - dopuszczony był do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
Ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne i posiadał Pozwolenie na dopuszczenie do
obrotu produktu leczniczego oraz posiadał charakterystykę produktu leczniczego wraz z ulotką lub
etykietą pełniącą funkcję ulotki b) przedmiot dostawy zakwalifikowany jako wyrób medyczny dopuszczony był do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Ustawą z
dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych i posiadał odpowiednią deklarację zgodności i/lub
certyfikat CE jeśli dotyczy c) przedmiot dostawy zakwalifikowany jako produkt biobójczy dopuszczony był do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Ustawą z
dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych i posiadał pozwolenie na obrót produktem
biobójczym d) przedmiot dostawy zakwalifikowany jako kosmetyk – dopuszczony do obrotu zgodnie z
ustawą z dnia 04 października 2018 r. o produktach kosmetycznych. 6. Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca zaoferował preparaty do dezynfekcji których skuteczność mikrobiologiczna potwierdzona
jest metodami przewidzianymi do określenia skuteczności środków właściwych dla danej grupy
użytkowników (obszar medyczny) i danego zastosowania. Wykonawca przedstawi w trakcie realizacji
umowy na każde wezwanie Zamawiającego badania mikrobiologiczne potwierdzające spektrum i czas
działania oferowanych preparatów, wykonane metodami uznanymi międzynarodowo lub opisanymi w
Polskich Normach lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – dotyczy Pakietów nr 1-6.
7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we
wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 33631600-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
24962000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
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Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 24 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

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: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ważne zezwolenie na
wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 6 września
2001 r. – Prawo Farmaceutyczne wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego – dotyczy
Pakietu nr 3 i 4. Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane
oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 4
do SIWZ – dotyczy wszystkich pakietów.
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 spełnienia warunków
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udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 4 do SWIZ.
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 spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 4 do SWIZ.
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: Nie
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
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
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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. 14 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,
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:
a) zezwolenie na wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie określonym przepisami ustawy
z dnia 6 września 2001 r. – Prawo Farmaceutyczne wydane przez Głównego Inspektora
Farmaceutycznego – dotyczy Pakietu nr 3 i 4.
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
a) Opisy/ ulotki informacyjne oferowanych produktów potwierdzające wymagane przez
Zamawiającego parametry określone w Formularzu asortymentowo - cenowym – Załącznik nr 2 do
SIWZ b) Oświadczenie wykonawcy o zgodności oferowanych środków do mycia i dezynfekcji oraz
chemii basenowej z obowiązującymi przepisami prawa. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7
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do SIWZ c) Oświadczenie dotyczące skuteczności mikrobiologicznej – dotyczy Pakietów nr 1-6.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
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 realizacji zamówienia, warunków
płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ
i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcy 2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI 1a i 2a niniejszej SIWZ 3)
wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo - cenowy; 4) pełnomocnictwo do
podpisania oferty, oświadczeń i 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 albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 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 innymi wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W/w oświadczenie stanowi
załącznik nr 6 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:
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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:

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:
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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
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
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etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

70,00

Termin dostawy 20,00
Termin płatności 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest 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:
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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:

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:
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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
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: a) Zamawiający przewiduje możliwość
wprowadzenia zmiany w umowie w przypadku zaprzestania produkcji którejkolwiek z części
asortymentu będącego przedmiotem umowy, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego
potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania wytwarzania produktu 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. Zmiana umowy w tym zakresie nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu
przez Zamawiającego propozycji zamiennika b) Dopuszcza się zmiany umowy polegające na
obniżeniu ceny jednostkowej przedmiotu umowy np. w przypadku okresowych promocji cenowych
towaru, stosowanych przez producentów. Strony uzgadniają że w tym okresie dostawy towarów
wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy będą realizowane przez Wykonawcę po cenach
niższych, uwzględniających promocję cenową, po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego w
formie pisemnej c) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zmiany przez producenta
zaoferowanego wyrobu numeru katalogowego, nazwy lub sposobu konfekcjonowania z zachowaniem
wymogów określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla danego wyrobu d) Dopuszcza się zmiany
stawki podatku VAT, które to obowiązują z chwilą wprowadzenia ich stosowanymi przepisami, w tej
sytuacji cena jednostkowa netto nie ulega zmianie e) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co zostanie przez Wykonawcę
udowodnione. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formie pisemnej z 7 – dniowym
wyprzedzeniem, w jakim zakresie zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia
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przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie polegała na podwyższeniu wynagrodzenia Wykonawcy o wartość
równą dodatkowym kosztom, które Wykonawca wykaże, iż poniesie w związku ze wskazaną powyżej
zmianą przepisów prawa. Przedmiotowa zmiana zostanie dokonana w formie pisemnej w drodze
aneksu pod rygorem nieważności i obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w
którym obowiązywać zacznie zmieniona wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę f) Zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co zostanie przez Wykonawcę
udowodnione. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formie pisemnej z 7 – dniowym
wyprzedzeniem, w jakim zakresie zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie polegała na podwyższeniu wynagrodzenia Wykonawcy o wartość
równą dodatkowym kosztom, które Wykonawca wykaże, iż poniesie w związku ze zmianą regulacji
prawnych. Przedmiotowa zmiana zostanie dokonana w formie pisemnej w drodze aneksu pod rygorem
nieważności i obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym obowiązywać
zaczną zmienione zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym g) Zmiany
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co zostanie przez Wykonawcę
udowodnione. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formie pisemnej z 7 – dniowym
wyprzedzeniem, w jakim zakresie zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie polegała na podwyższeniu wynagrodzenia Wykonawcy o wartość
równą dodatkowym kosztom, które Wykonawca wykaże, iż poniesie w związku ze zmianą regulacji
prawnych. Przedmiotowa zmiana zostanie dokonana w formie pisemnej w drodze aneksu pod rygorem
nieważności i obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym obowiązywać
zacznie zmieniona wysokość składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne h) zmiany zasad
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z
dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co zostanie przez Wykonawcę udowodnione.
Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formie pisemnej z 7 – dniowym wyprzedzeniem, w
jakim zakresie zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zmiana ta będzie polegała na podwyższeniu wynagrodzenia Wykonawcy o wartość równą
dodatkowym kosztom, które Wykonawca wykaże, iż poniesie w związku ze zmianą regulacji
prawnych. Przedmiotowa zmiana zostanie dokonana w formie pisemnej w drodze aneksu pod rygorem
nieważności i obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym obowiązywać
zacznie zmieniona wysokość składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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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: 2020-12-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

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
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
udostępnionych 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 publicznego pn. „Dostawy
środków do mycia i dezynfekcji oraz chemii basenowej dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z
o.o. w Poddębicach” (numer postępowania PCZ/ZP/3330/8/2020); 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
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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
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. "Preparat w
postaci aktywnej piany do dezynfekcji sprzętu medycznego i powierzchni nieodpornych na działanie
alkoholi. Na bazie min. 3 substancji czynnych z różnych grup chemicznych. Bez zawartości aldehydów.
Czas działania : Bakteriobójczy,Drożdżobójczy Prątkobójczy,V/HBV,HCV,HIV,Adeno, Papova, Rota/ w
czasie do 5 min. Opakowanie a 750 ml z końcówką spieniającą na stałe wmontowaną do każdego
opakowania. Wyrób medyczny kl. II a " op. 800 2. "Preparat chlorowy oparty o dichloroizocyjanuran sodu
–bez zawartości kwasu adypinowego . W postaci tabletek przeznaczony do dezynfekcji powierzchni
zanieczyszczonych organicznie. Spektrum działania :B,F,Tbc,V w czasie do 15 min. Stężenie aktywnego
chloru w roztworze przy stężeniu użytkowym w podanym zakresie działania –6000 ppm. Preparat
skuteczny w stosunku do Cl.difficile, czas działania nie dłuższy niż 15 min. Możliwość stosowania
preparatu do kontaktu z żywnością. Aktywność roztworu roboczego min. 24 godz. potwierdzona
pisemnie. Opakowanie a 300 tabl. Produkt biobójczy " op. 500 3. "Preparat do dezynfekcji powierzchni
małych i trudnodostępnych miejsc , wyposażenia medycznego. Gotowy do użycia ,szybkoschnący i nie
pozostawiający zacieków. Posiadający w składzie wyłącznie alkohole /max.60 %/ jako substancje
aktywne oraz amfoteryczne związki powierzchniowo-czynne o działaniu mikrobójczym. Nie zawierający
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aldehydów, fenoli, QAV i pochodnych biguanidyny. Spektrum działania : B/ w tym MRSA/, F, Tbc
V/HIV,HBV,HCV,Rota,Adeno/ w czasie do 5 min. Opakowanie a 1l ze spryskiwaczem dodanym do
każdego opakowania. Wyrób medyczny kl. II a " op. 700 4. "Środek do dezynfekcji powierzchni oraz
profilaktyki przeciwgrzybicznej. Zalecany do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni/ w tym w
basenach/ .Zawierający w składzie jako substancje aktywne chlorek benzyloalkioamonowy. Bez
zawartości chloru, aldehydów. Aktywny wobec: B/łącznie z MRSA/, F, V/HIV,HBV, HCV,Papova/.
Opakowanie a 6l Produkt biobójczy " "op. " 4
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

70,00

Termin dostawy 20,00
Termin płatności 10,00

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. "Preparat
gotowy do użycia, w płynie. Zawierający w swoim składzie etanol/min.88 g. /Z zawartością substancji
pielęgnujących:witaminę E, glicerynę, pantenol. Bez zawartości propanolu, kwasu mlekowego
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,pochodnych fenolowych i jodu. Spektrum działania : Bakteriobójczy,Drożdżobójczy,Prątkobójczy,
V/HIV,HBV,HCV, Rota.Noro,Adeno i Polio/. Higieniczna dezynfekcja rąk-do 30 sek. Chirurgiczna do 90
sek. Opakowanie a 500 ml Produkt biobójczy" op. 700 2. "Preparat gotowy do użycia, w płynie.
Zawierający w swoim składzie etanol/min.88 g. /Z zawartością substancji pielęgnujących:witaminę E,
glicerynę, pantenol. Bez zawartości propanolu, kwasu mlekowego ,pochodnych fenolowych i jodu.
Spektrum działania : Bakteriobójczy,Drożdżobójczy,Prątkobójczy, V/HIV,HBV,HCV, Rota.Noro,Adeno i
Polio/. Higieniczna dezynfekcja rąk-do 30 sek. Chirurgiczna do 90 sek. Opakowanie a 5 l Produkt
biobójczy" op. 80 3. "Lekko kwaśny /pH ok. 5,00-5,2/ nie wysuszający skóry preparat do higienicznego i
chirurgicznego mycia rąk z zawartością środków powierzchniowo-czynnych pochodzenia naturalnego,
bez zawartości pochodnych fenolu np. fenoksyetanolu. Preparat kompatybilny/tego samego producenta/ z
preparatem do dezynfekcji rąk z poz. 1 i 2. Opakowanie a 500 ml Kosmetyk" op. 600 4. "Lekko kwaśny
/pH ok. 5,00-5,2/ nie wysuszający skóry preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk z
zawartością środków powierzchniowo-czynnych pochodzenia naturalnego, bez zawartości pochodnych
fenolu np. fenoksyetanolu. Preparat kompatybilny/tego samego producenta/ z preparatem do dezynfekcji
rąk z poz. 1 i 2. Opakowanie a 6 l Kosmetyk" op. 400 5. "Preparat w postaci płynu do mycia rąk i całego
ciała o działaniu mikrobójczym. Skuteczny wobec bakterii /łącznie z MRSA /. Zawierający w składzie:
diglukonian chlorheksydyny oraz chlorek didecylodiletyloamonu. Spektrum działania : bakteriobójczy,
drożdżobójczy, V/ HBV,HCV,HIV/ w czasie działania do 60 sek.. Higieniczne mycie rąk –do 30 sek.
Opakowanie a 500 ml. Produkt biobójczy" op. 200 6. "Kompatybilna /ten sam producent preparatu z poz.
1 i 2/ emulsja natłuszczająca i regenerująca do rąk. Emulsja wody w oleju z dodatkiem witaminy E. Bez
dodatków rumianku, ananasa, awokado, aloesu. Opakowanie a 500 ml z pompką Kosmetyk " op. 300
Wykonawca przy pierwszej dostawie preparatów do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji i mycia rąk
oraz pielęgnacji zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia następujących materiałów dydaktycznych:
a) Naklejki technika higienicznej dezynfekcji rąk – 100 szt.; b) Wizualizacje/ instrukcje stanowiskowe
odpowiednich momentów higieny rąk wg. WHO, które będą w oryginalnej kolorystyce WHO oraz w
języku polskim, format A4- 50 szt.; c) Woblery dotyczące dezynfekcji rąk – 50 szt.; d) Naklejki dotyczące
dezynfekcji/ mycia – 50 szt.; e) Kolorowe/czerwone/ramiona do dozowników z preparatem
dezynfekcyjnym - 50 szt..; f) Tablice informacyjne z dozownikiem do dezynfekcji rąk – 5 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

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: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

70,00

Termin dostawy 20,00
Termin płatności 10,00

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 "Gotowy do
użycia bezbarwny preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami m.in. operacjami, iniekcjami ,
pobieraniem krwi, punkcjami i szczepieniami. Zawierający w składzie jako substancje czynne min. 3
alkohole + nadtlenek wodoru. Bez zawartości jodu, chlorheksydyny, fenoli i jego pochodnych. Spektrum
działania : B,Tbc,MRSA,F,V/HBV,HIV, Rota, Herpes, Adeno/. Możliwość stosowania u noworodków
urodzonych o czasie/ potwierdzone w CHPL/ Opakowanie a 350 ml ze spryskiwaczem. Produkt
leczniczy" op. 800 2 "Gotowy do użycia bezbarwny preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami m.in.
operacjami, iniekcjami , pobieraniem krwi, punkcjami i szczepieniami. Zawierający w składzie jako
substancje czynne min. 3 alkohole + nadtlenek wodoru. Bez zawartości jodu, chlorheksydyny, fenoli i
jego pochodnych. Spektrum działania : B,Tbc,MRSA,F,V/HBV,HIV, Rota, Herpes, Adeno/. Możliwość
stosowania u noworodków urodzonych o czasie/ potwierdzone w CHPL/ Opakowanie a 1l Produkt
leczniczy" op. 300 3 "Gotowy do użycia barwiony preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami m.in.
operacjami, pobieraniem krwi, punkcjami. Zawierający w składzie jako substancje czynne min.3
alkohole+ nadtlenek wodoru Bez zawartości jodu, chlorheksydyny , fenoli i jego pochodnych. Spektrum
działania : B,Tbc,MRSA,F,V/HBV,HIV, Rota, Herpes, Adeno/. Opakowanie a 1l Produkt leczniczy" "op. "
400 4 "Gotowy do użycia barwiony preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami m.in. operacjami,
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pobieraniem krwi, punkcjami. Zawierający w składzie jako substancje czynne min.3 alkohole+ nadtlenek
wodoru Bez zawartości jodu, chlorheksydyny , fenoli i jego pochodnych. Spektrum działania :
B,Tbc,MRSA,F,V/HBV,HIV, Rota, Herpes, Adeno/. Opakowanie a 350 ml ze spryskiwaczem Produkt
leczniczy" op. 40
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

70,00

Termin dostawy 20,00
Termin płatności 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 "Preparat
przeznaczony do zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i skórą. Gotowy do użycia.
Zawierający dichlorowodorek octenidyny i fenoksyetanol. Bez jodu,poliheksanidyny i chlorheksydyny.
Spektrum działania : B/Chlamydium, Mycoplasma, F/drożdżaki/, V/ HIV,HBV,HSV/ pierwotniaki
Opakowanie a 1l Produkt leczniczy" op. 1100 2 "Preparat przeznaczony do zabiegów antyseptycznych
związanych z raną, błoną śluzową i skórą. Gotowy do użycia. Zawierający dichlorowodorek octenidyny i
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fenoksyetanol. Bez jodu,poliheksanidyny i chlorheksydyny. Spektrum działania : B/Chlamydium,
Mycoplasma, F/drożdżaki/, V/ HIV,HBV,HSV/ pierwotniaki Opakowanie a 250 ml Produkt leczniczy" op.
1500 3 "Preparat w płynie do oczyszczania, dekontaminacji i nawilżania ran. Gotowy do użycia.
Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez zawartości poliheksanidyny, alkoholu, środków
konserwujących. Bezbarwny , pozbawiony zapachu. Opakowanie a 350 ml kompatybilne/ tego samego
producenta/ z preparatami z poz. 1 i 2 Wyrób medyczny kl. II b" "op. " 30 4 "Preparat w postaci żelu do
oczyszczania dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez
poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Bezbarwny i bezwonny. Gotowy do użycia.
Kompatybilny /tego samego producenta/ z preparatem z poz. 1 i 2. Opakowanie a 20 ml Wyrób medyczny
kl. II b" op. 30
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

70,00

Termin dostawy 20,00
Termin płatności 10,00

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
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-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 "Preparat
tlenowy bez aktywatora, do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów. Oparty o
nadwęglan sodu. Bez aldehydów,chloru, fenoli i alkoholi. Spektrum działania :B, F, V/Polio,Adeno/
Tbc/M.terrae +M.avium lub M.tuberculosis/ oraz Spory / B.subtilis, Cl.difficile, Cl. Perfringens/ w czasie
do 15 min. Wykazujący dobrą tolerancję materiałową wobec tworzyw sztucznych wykonanych z
poliwęglanu, polietylenu –potwierdzoną badaniami. Możliwość sprawdzenia aktywności roztworu
paskami testowymi kompatybilnymi/ tego samego producenta/ z preparatem. Opakowanie a 6 kg Wyrób
medyczny kl. II b " op. 30 2. "Preparat w postaci koncentratu , bezbarwny i bezzapachowy, do mycia i
dezynfekcji inwazyjnych narzędzi chirurgicznych i instrumentów medycznych. Na bazie chlorku
benzalkonium. Bez zawartości aldehydów i poliaminy. O szerokim spektrum biobójczym : B/ PN-EN
14561/, F/PN-EN 14562/,Tbc/PN-EN 14563/ V/BVDV,HIV,HBV,HCV,Vaccinia/-do 15 min i niskim
stężeniu roboczym do 0,5 %, z możliwością poszerzenia o wirusy Polio i Adeno w czasie do 30 min. w
maksymalnym stężeniu 1,5 %. Możliwość stosowania preparatu w myjkach ultradźwiękowych.
Skuteczność mikrobójcza zgodna z normą PN-EN 14885/obszar medyczny/ warunki brudne Opakowanie
a 1l Wyrób medyczny kl. II b " op. 130 3 "Preparat w postaci koncentratu , bezbarwny i bezzapachowy, do
mycia i dezynfekcji inwazyjnych narzędzi chirurgicznych i instrumentów medycznych. Na bazie chlorku
benzalkonium. Bez zawartości aldehydów i poliaminy. O szerokim spektrum biobójczym : B/ PN-EN
14561/, F/PN-EN 14562/,Tbc/PN-EN 14563/ V/BVDV,HIV,HBV,HCV,Vaccinia/-do 15 min i niskim
stężeniu roboczym do 0,5 %, z możliwością poszerzenia o wirusy Polio i Adeno w czasie do 30 min. w
maksymalnym stężeniu 1,5 %. Możliwość stosowania preparatu w myjkach ultradźwiękowych.
Skuteczność mikrobójcza zgodna z normą PN-EN 14885/obszar medyczny / warunki brudne Opakowanie
a 5 l Wyrób medyczny kl. II b " op. 120 4 "Bezalkoholowe chusteczki do mycia o dezynfekcji wyrobów
medycznych i innych powierzchni o wymiarach min. 20x18 w tubach po 200 szt. , przebadane zgodnie z
najnowszymi wytycznymi normy 16615:2015. Spektrum bójcze :B/w tym kliebsella ,salmonella, MRSA,
VRE/ F/C.albicans/ V/ BVDV,HCV,HCV,HIV,Norowirus, Influenza , Coronavirus/ w czasie do 5 min. z
możliwością poszerzenia o Tbc/M.terrae/ oraz Spory. Łagodny zapach , nie pozostawiający smug na
dezynfekowanych powierzchniach. Wyrób medyczny kl. II a" op. 700 5 "Koncentrat w płynie do mycia i
dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Spektrum działania : B/w tym MRSA
,Legionella/,F prątkobójczy / w tym prątki gryźlicy/,V/HIV,HBV, HCV,Vaccinia,Rota/ w czasie do 15
min. w stężeniu max. 0,25 %, z możliwością poszerzenia o wirusy Polio i Adeno/. Wykazujący dobre
właściwości myjące i wysoką kompatybilność materiałową. Nie uwalniający aktywnego chloru, tlenu,
związków fenolowych , aldehydów , pochodnych biguanidyny. Może być stosowany w obecności
pacjentów , na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych. Opakowanie a 1 l z dozownikiem Wyrób
medyczny kl. II a" op. 120 6 "Koncentrat w płynie do mycia i dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych
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wyrobów medycznych. Spektrum działania : B/w tym MRSA ,Legionella/,F prątkobójczy / w tym prątki
gryźlicy/,V/HIV,HBV, HCV,Vaccinia,Rota/ w czasie do 15 min. w stężeniu max. 0,25 %, z możliwością
poszerzenia o wirusy Polio i Adeno/. Wykazujący dobre właściwości myjące i wysoką kompatybilność
materiałową. Nie uwalniający aktywnego chloru, tlenu, związków fenolowych , aldehydów , pochodnych
biguanidyny. Może być stosowany w obecności pacjentów , na oddziałach dziecięcych i
neonatologicznych. Opakowanie a 5l Wyrób medyczny kl. II a" op. 100 7 "Preparat w płynie
przeznaczony do stosowania na wszystkie rodzaje ran, odleżyny, oparzenia oraz błony śluzowe tj.
opatrywanie , oczyszczanie, nawilżanie, odkażanie. O szerokim spektrum działania wobec B, F,Tbc wraz
z działaniem sporobójczym. Zawierającym w swoim składzie roztwór rodników ponadtlenkowych. Bez
zawartości octenidyny, poliheksanidyny, jodu,chlorheksydyny, alkoholu. Gotowy do użycia, bezbarwny.
Możliwość stosowania u dzieci od 1 dnia życia, a także przy zabiegach okulistycznych. Opakowanie a
500 ml Wyrób medyczny kl. III" op. 160 8 "Płyn antybakteryjny do codziennej higieny jamy ustnej ,po
zabiegach stomatologicznych oraz do płukania gardła. Preparat na bazie chlorheksydyny, bez zawartości
alkoholu, octenidyny oraz poliheksanidyny. Opakowanie a 200 ml Kosmetyk" op. 120
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

70,00

Termin dostawy 20,00
Termin płatności 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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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. "Preparat do
maszynowego mycia narzędzi medycznych, sprzętu anestezjologicznego, narzędzi stosowanych w
okulistyce, giętkich i sztywnych endoskopów oraz kontenerów. Preparat można stosować do
anodowanego aluminium, metali kolorowych , usuwa osad krzemianowy. Zawiera enzymy, niejonowe i
kationowe substancje powierzchniowo-czynne o pH w roztworze roboczym >10. Spełnia zalecenia w
zakresie ograniczenia do minimum ryzyka vCJK. Stężenie roztworu roboczego 0,2-0,5 %. Opakowanie a
5 l Wyrób medyczny" op. 80 2. "Preparat do maszynowej chemiczno-termicznej neutralizacji na bazie
kwasu fosforowego.Przeznaczony do narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego. Stężenie
roztworu roboczego 0,1-0,5 %. pH roztworu roboczego ok. 2,5 Opakowanie a 5 l Wyrób medyczny" op.
20 3. "Neutralny preparat do płukania po maszynowej dezynfekcji chemiczno-termicznej. Zapobiega
tworzeniu się plam podczas suszenia umytego sprzętu. Stężenie roztworu roboczego 0,03-0,3%, pH
roztworu roboczego ok. 7. Zawiera niejonowe i anionowe związki powierzchniowo-czynne, alkohole,
substancje pomocnicze. Opakowanie a 5 l Wyrób medyczny" op. 10 4. "Preparat do maszynowego
termicznego mycia kaczek i basenów. Preparat zapobiega powstawaniu i usuwa powstałe osady, po
wyschnięciu nie zostawia plam, nie pieni się, posiada bardzo dobrą zgodność materiałową ze stalą
szlachetną i tworzywami sztucznymi. Zawierający kwasy organiczne, substancje chroniące przed korozją.
Gęstość koncentratu/ 20 stopni ok.:1 g/ml pH ok. 2. Opakowanie a 5 l Wyrób medyczny" op. 10 5.
"Gotowy do użycia płynny preparat przeznaczony do manualnej oraz półautomatycznej dezynfekcji
wysokiego stopnia endoskopów giętkich oraz narzędzi termolabilnych. Nie zawierający w składzie
aldehydów, fenolu, QAV, amin oraz ich pochodnych. Aktywator dołączony/zintegrowany z opakowaniem.
Możliwość wielokrotnego stosowania przez 14 dni. Możliwość kontroli aktywności roztworu paskami.
Kwas nadoctowy wytwarzany „ex tempore”. Spektrum działania : B, F, Tbc,V, S w czasie do 5 min.
Opakowanie a 5l + aktywator Wyrób medyczny " op. 300 6. "Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i
endoskopów. Płynny w koncentracie, oparty o kompleks enzymów(amylaza, proteaza, mannanaza) ,oraz
substancji powierzchniowo-czynnych i QAV. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru,
związków tlenowych, pochodnych amin. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących.
Spektrum działania : B,F,V/HIV,HBV,HCV,Vaccinia/ w czasie do 5 min. w stężeniu 0,5 %. Opakowanie a
5l Wyrób medyczny" op. 40
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,
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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: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

70,00

Termin dostawy 20,00
Termin płatności 10,00

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. Kwas
siarkowy 50%. litr 600
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 24962000-5

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
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data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

70,00

Termin dostawy 20,00
Termin płatności 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Płynny
roztwór stabilizowanego podchlorynu sodu przeznaczony do dezynfekcji wody basenowej i pitnej oraz
powierzchni mających kontakt z żywnością, zawierający 14-19% aktywnego chloru. Środek biobójczy.
litr 1300
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 24962000-5

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

70,00

Termin dostawy 20,00
Termin płatności 10,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Koagulant wodny roztwór chlorku wodorotlenku glinu, wodny roztwór o zabarwieniu jasnoszarym, bez zapachu.
Zastosowanie: koagulant do uzdatniania wód basenowych. Właściwości chemiczne: pH min. 3,5;
zawartość chlorku wodorotlenku glinu min. 4,16%. Właściwości fizyczne: gęstość min. (20°C) 1000-1100
kg/m3. litr 1500
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 24962000-5

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

70,00

Termin dostawy 20,00
Termin płatności 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 10 Nazwa: Pakiet nr 10
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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.
Odkamieniacz, krystaliczny biały proszek, bez zapachu. Preparat mający zastosowanie: w układach
chłodzenia, instalacjach c.o. i wody użytkowej, urządzeń w przemyśle spożywczym, do chemicznego
czyszczenia urządzeń ciśnieniowych, czyszczenia urządzeń takich jak: bojlery, wężownice, przepływowe
podgrzewacze wody, wymienniki ciepła. Bezpieczny dla środowiska i czyszczonych urządzeń - po
neutralizacji popłuczyny mogą być spuszczane do kanalizacji. Preparat bezpieczny - nie jest preparatem
żrącym. Preparat Kamix lub równoważny. Opakowanie - worek 25 kg. op. 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

70,00

Termin dostawy 20,00
Termin płatności 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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