
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz
pozostałych wyrobów medycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL POWIATOWY W WYRZYSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301457850

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 22 Stycznia 41

1.5.2.) Miejscowość: Wyrzysk

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 607 078 557

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub.wyrzysk@o2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalwyrzysk.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Podmiot leczniczy utworzony przez spółkę prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz
pozostałych wyrobów medycznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-46957d1a-8ca0-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00022519/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-24 17:19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007287/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz
pozostałych wyrobów medycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://szpitalwyrzysk.com

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
(składanie wniosków i ofert), który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP
udostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal strony internetowej Zamawiającego
http://www.szpitalwyrzysk.com oraz w sposób preferowany poczty elektronicznej
zampub.wyrzysk@o2.pl ; Adres strony internetowej na której prowadzone jest postępowanie:
http://szpitalwyrzysk.com

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3.6.)
Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca
zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto
na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji; Wymaganiatechniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP); Sposób sporządzania dokumentów, w tym ofert i wniosków
odopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów musi
być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
orazśrodków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452); Formaty danych dokumentów składanych przez Wykonawców w
postępowaniu, w tym ofert i wniosków o udział w postępowaniu, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w ObwieszczeniuPrezesa Rady
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Ministrów z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady
ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dlasystemów
teleinformatycznych; Dokumenty, w tym oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu,oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów powinny być sporządzona w języku
polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym
podpisem elektronicznym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13
ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1.
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. z
siedzibą: ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk; 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w
Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o.o. jest możliwy poprzez: adres e-mail:
iodo@szpitalwyrzysk.pl; 3. Pani/Pana dane osoboweprzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/382 02/2021
pod nazwą „Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz
pozostałych artykułów medycznych dla SzpitalaPowiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.”, prowadzonym w
trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy pzp; 4. odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 zezm.), dalej „ustawa Pzp”; 5. Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6.obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawyPzp; 7. w odniesieniu do
Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan:8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do
danych osobowych Pani/Pana dotyczących;8.2. na podstawie art. 16 RODO prawodo sprostowania
Pani/Pana danych osobowych*;8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO **;8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszaprzepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych;9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych,gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie
przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych
osobowych,o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/382-02/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 17

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1 wg SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału
w postępowaniu, ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b)
merytorycznym, poprzez: sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem
zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą
wyłącznieoferty nie podlegające odrzuceniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
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użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: data ważności produktu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału w postępowaniu,
ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b) merytorycznym, poprzez:
sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem zamówienia, wybór
najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą wyłącznieoferty
nie podlegające odrzuceniu

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2 wg SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału
w postępowaniu, ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b)
merytorycznym, poprzez: sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem
zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą
wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: data ważności produktu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału w postępowaniu,
ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b) merytorycznym, poprzez:
sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem zamówienia, wybór
najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą wyłącznie
oferty nie podlegające odrzuceniu

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 3 wg SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału
w postępowaniu, ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b)
merytorycznym, poprzez: sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem
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zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą
wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: data ważności produktu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału w postępowaniu,
ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b) merytorycznym, poprzez:
sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem zamówienia, wybór
najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą wyłącznie
oferty nie podlegające odrzuceniu

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 4 wg SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
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4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału
w postępowaniu, ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b)
merytorycznym, poprzez: sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem
zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą
wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: data ważności produktu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału w postępowaniu,
ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b) merytorycznym, poprzez:
sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem zamówienia, wybór
najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą wyłącznie
oferty nie podlegające odrzuceniu

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5
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4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 5 wg SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału
w postępowaniu, ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b)
merytorycznym, poprzez: sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem
zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą
wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: data ważności produktu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału w postępowaniu,
ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b) merytorycznym, poprzez:
sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem zamówienia, wybór
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najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą wyłącznie
oferty nie podlegające odrzuceniu

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 6 wg SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału
w postępowaniu, ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b)
merytorycznym, poprzez: sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem
zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą
wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: data ważności produktu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
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4.3.5.) Nazwa kryterium: czas rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału w postępowaniu,
ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b) merytorycznym, poprzez:
sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem zamówienia, wybór
najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą wyłącznie
oferty nie podlegające odrzuceniu

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 7 wg SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału
w postępowaniu, ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b)
merytorycznym, poprzez: sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem
zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą
wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: data ważności produktu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
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4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału w postępowaniu,
ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b) merytorycznym, poprzez:
sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem zamówienia, wybór
najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą wyłącznie
oferty nie podlegające odrzuceniu

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 8 wg SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału
w postępowaniu, ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b)
merytorycznym, poprzez: sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem
zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą
wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników
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4.3.5.) Nazwa kryterium: data ważności produktu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału w postępowaniu,
ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b) merytorycznym, poprzez:
sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem zamówienia, wybór
najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą wyłącznie
oferty nie podlegające odrzuceniu

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 9 wg SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału
w postępowaniu, ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b)
merytorycznym, poprzez: sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem
zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą
wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
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4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: data ważności produktu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału w postępowaniu,
ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b) merytorycznym, poprzez:
sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem zamówienia, wybór
najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą wyłącznie
oferty nie podlegające odrzuceniu

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 10 wg SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału
w postępowaniu, ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b)
merytorycznym, poprzez: sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem
zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą
wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu
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4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: data ważności produktu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału w postępowaniu,
ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b) merytorycznym, poprzez:
sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem zamówienia, wybór
najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą wyłącznie
oferty nie podlegające odrzuceniu

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 11 wg SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00022519/01 z dnia 2021-03-24

2021-03-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału
w postępowaniu, ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b)
merytorycznym, poprzez: sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem
zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą
wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: data ważności produktu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału w postępowaniu,
ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b) merytorycznym, poprzez:
sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem zamówienia, wybór
najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą wyłącznie
oferty nie podlegające odrzuceniu

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 12 wg SWZ

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00022519/01 z dnia 2021-03-24

2021-03-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału
w postępowaniu, ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b)
merytorycznym, poprzez: sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem
zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą
wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: data ważności produktu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału w postępowaniu,
ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b) merytorycznym, poprzez:
sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem zamówienia, wybór
najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą wyłącznie
oferty nie podlegające odrzuceniu

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
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lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 13 wg SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału
w postępowaniu, ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b)
merytorycznym, poprzez: sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem
zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą
wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: data ważności produktu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 10,00
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4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału w postępowaniu,
ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b) merytorycznym, poprzez:
sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem zamówienia, wybór
najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą wyłącznie
oferty nie podlegające odrzuceniu

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 14 wg SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału
w postępowaniu, ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b)
merytorycznym, poprzez: sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem
zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą
wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: data ważności produktu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10,00
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Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału w postępowaniu,
ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b) merytorycznym, poprzez:
sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem zamówienia, wybór
najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą wyłącznie
oferty nie podlegające odrzuceniu

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 15 wg SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału
w postępowaniu, ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b)
merytorycznym, poprzez: sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem
zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą
wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: data ważności produktu

4.3.6.) Waga: 20,00
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Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału w postępowaniu,
ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b) merytorycznym, poprzez:
sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem zamówienia, wybór
najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą wyłącznie
oferty nie podlegające odrzuceniu

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 16 wg SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału
w postępowaniu, ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b)
merytorycznym, poprzez: sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem
zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą
wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2
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4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: data ważności produktu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału w postępowaniu,
ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b) merytorycznym, poprzez:
sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem zamówienia, wybór
najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą wyłącznie
oferty nie podlegające odrzuceniu

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 17

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 17 wg SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału
w postępowaniu, ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b)
merytorycznym, poprzez: sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem
zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą
wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
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Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: data ważności produktu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Oferta oceniana będzie pod względem: a) formalnym, tj. warunki udziału w postępowaniu,
ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę, b) merytorycznym, poprzez:
sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (dostaw) z przedmiotem zamówienia, wybór
najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. Ocenie podlegać będą wyłącznie
oferty nie podlegające odrzuceniu

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy (Art. 57 Ustawy PZP),
którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu (Art. 112 Ustawy PZP) a dotyczące: zdolności
do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający wymaga aby Wykonawca
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prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową był wpisany do jednego z rejestrów
zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce
zamieszkania (CEiDG, KRS)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
wg SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: wg SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu na terytorium RP
zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r.(Dz. U. 2019 poz. 175
z późniejszymi zmianami); produktu leczniczego do obrotu na terytorium RP zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 06 września 2001 roku ustawy Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 2019
poz. 499 z późniejszymi zmianami); produktu biobójczego do obrotu na terenie RP zgodnie
zprzepisami ustawy z dnia 09 października 2015 r. – o produktach biobójczych (Dz. U. 2018 poz.
122 z późniejszymi zmianami) lub oświadczenie o posiadaniu odpowiednich dokumentów wraz z
zobowiązaniem o udostępnieniu ich na każde żądanie Zamawiającego lub oświadczenie o braku
konieczności posiadania wymaganych dokumentów.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
próbki produktów, foldery, ulotki, karty katalogowe lub inne materiały informacyjne,
umożliwiające Zamawiającemu zweryfikowanie parametrów oferowanych wyrobów i
potwierdzenie spełnienia wymagań, z oznaczeniem, której części zamówienia dokumenty
dotyczą - wyłącznie na pisemne żądanie Zamawiającego po otwarciu ofert

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
wg SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
W okresie obowiązywania niniejszej umowy wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie
tylko w przypadku zmiany stawki podatku VAT i w wielkości zmiany tego podatku.
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7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-31 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
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	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
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	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: wg SWZ
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	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
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	5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
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	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
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	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
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	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
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	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
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