
27.11,2020 htlps/bżp,t]zp,govpuZP4OoPodgladopublikowanego.aspx?id=8bdd4b361300_4761_8c74_e22b569b6854

ogłosżenie n1, 616963-N-2020 z dnia 2020-11-27 r,

Powiatowy Zespót Szpitati w oleśnicy: DosTAwA MATERIAŁÓW HIGIENICZNYCH, oBŁoŻEŃ,

PIELUCHOMAJTEK DLA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZPITALI

oGLosZENlE o ZAMÓwlENlU _ Doslawy

Zamie§zczanie oglo§zęlia:' Zanięszczanię obowiązkowc

ogło§zcnie dotyczyi Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu w§półlinan§ołvanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwlr projektu lub programu

O zamórvienie mogą ubiegać się lvylącznie zakład),pracy chl.onioDej oraz w},kona\ycy, kfórych

dziaIalność, lub dzialalność ich lvyodrgbnionych organizacvjnie jednostck, którc będą realizo\Yaly

zamówi€nie, obejmuje §połcczną i zalrodorvą integrację ostib będących czloDkaini grup §polccznic

marginaliZortłnych

Nic

Należy podać minimalny procęntowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o któiych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie nrniejszy niż 307o, osób zatrudnionych przez żakłady placy

chlonionej lub wykonawców albo ichjednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIA.IACY

Postępowanie prżeprowądza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierżyli

przeprowadzenie po§tępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzyl/powierzyli prowadz€nie

po§tępowania:

Postępowanie jest przeprorvadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
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Jeżcli tak. należy łymienić zamawiających, którzy wspólnię przęprowadzają postępowanie oraz podać

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

koniaktóW:

Po§tępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych pań§tw czIonko}y§kich Unii

E u ro pei s kiej

Nie

\ przypadku przeprołvadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowśkich Unii Europejśkiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień pub|icznychi

Informac,ie dodatkorłc:

I. 1) NAZWA I ADRESi Powiatowy Zc§pół Szpitali w olcśnicy, kĄowy numer identyfikacyjny

93296654000000, ul, ul. Armii KJajowej 1 , 56-400 oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel, 7l

71 6'7 42'7, e-mail przetargi@pzsolesnica.pl, faks 7 |'l'7 6'1 307.

Adres strofiy intemetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres stfony internetowe,j pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plikóW, któIe nie §ą ogólnię do§tępne

I. 2) RoDZAJ ZAMAWIAJĄCEGo: Inny (proszę okęślić)|

SPZoz

I.3) wsPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA. aeżeli doĄ,czy)|

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego pźeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadżenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zailawlaiący, cży zamówienie będzie udzielane pftezkażdęEo zzamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i n a rzecz pozostałych zamawiających):

1.4) KoMUNIKACJAl

Nicograniczony, pelny i bezpośredni do§tęp do dokumentó}v z postępowania moźna uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

http://bip,pżsolesnica,pl

Adre§ §trony int€rnetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych ,yarunków
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zamówicnia
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Tak

htĘ://bip.pZsoleSnica,pl

Dostęp do dokumentów z postęporrania je§t ograniczolly - więcej inforrnacji można uzyskać pod

adle§eln

Nie

oferty lub wnio§ki o dopu§zczenie do udzialu w po§tępowaniu należy prze§yłać|

Elektronicznie

Nie

adres

Dopu§zczone je§t prze§Ianie ofert lub rłnio§ków o dopu§zczenie do udzialu w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

wymagane je§t prz€slanie ofert lub wnio§ków o dopu§zczenie do udzialu w po§tępowaniu w inny

§po§ób:

Tak

Inny sposób:

Oferty pod rygorem nieważności lależy złożyć w formie pisemncj, z8odnic z zapisami siwz

Adres:

Powiatowy Zespół Szpitali ul. Armii krajowej 1, 56-400 oleśnica, Iv piętro - Sekretariat - pokój nr

409

Komunikacja elektroniczna rvymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezplatny dostęp do fych narzędzi można uzyskać pod adresem:

ruRr)
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lI.1) Nazrva nadana zamówieniu przez zamawiającegoI DoSTAWA MATERIALÓW

HIGIENICZNYCH, OBŁOŻEŃ, PIELUCHOMAJTEK DLA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZPITALI

Numer r€ferencyjny I P ZS /PN / l 8 /2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamóńenia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj ząmówienia: Dostawy

I1.3) Informacja o możliwości §kładania ofert częściowych

Zamówienie podzi9lone jest na częściI

Tak

oferty lub wnio§ki o dopuszczenic do udziału w postępowaniu można składać w odni€§ie iu doi

wszystkich części

ZamawiajĄcy z^sttzega §obi€ prawo do udzielenia łącżnie następujących części lub grup części:

Mak§ymalna liczba części zamółvienia, na które może zostać udzie|one zamówienie jednemu

wykonałcy:

I1.4) Krótki opi§ przedmiotu zamórvienia (wielkość, zakres, rodzai i ilość dostaw usług lub robót

budavlanych lub olł-eślenie ząpolrzebowania i Wmągań ) ^v 
przypadku partner§twa innowacyjnego

- okieśIenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budow|ane: 1.

Przedmiotem zamówieniajest dostawa materiałów higienicznych, obłożeń, pieluchomajtek dla

Powiatowego Zespofu szpitalj, 2, Sżczegółowy opi§ przedmiotu zamówienia zawieĄą fotmularże

asortymentowo-cenowe nr 1-7 stanowiące żałącżnik do formulaźa ofertowego (załącznik nr l), 3. Ilości

aftykułów podane w folmularzach aśodymentowo-canowych słuźą do celów przeliczeniowych,

Wykonawca możę zaproponować inne wielkości opakowań odpowiednio je przeliczając (zaokrąglając do

pełnych opakowań w górę). 4, Ilości podane w formularzach aso ymentowo-cenowych są orientacyjne i

Wykonawca lrie możę się rra nie powoĄ,wać w przypadku ich wykorzystanja w zakesie danej pozycji

cennika, a co się z tym wiąże do sprzedawania artykulów po innych cenachjednostkowych niż podane w

ofercie. Zalnawiający oszacował ilości na podstawie aktualnego żużycia i zapohzębowania, niejest w

stanie okeślić ilości pacjentóW a tym samym materiałóW któIe będą niezbędne w szpitalu w okresie

realizacji umowy. W przypadku ninicj§zcgo zamówienia klrrczową Io1ę odgrywa łączna l"rańość
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zamówięnia, która będzie podana w umowie. Wykonawca zobowiązanyjest do realizowania zamówienia

tych artykułów w cenie przetargowej do końca terminu ręalizacji umowy. 5, Zamawiający §ukcę§ywnie W

mialę występujących poffzeb będzi€ każdolazowo ustalal wielkość zamówienia (rodzaj i ilość artykułów,

którc należy dostarczyć).

I1.5) Glórvny kod CPVI 39518000-6

dy CPvl

II.6) Calkołvita wartość żafiówienia aeżeli ząma,wiajqcy podąje informącje o wąrtości zamówienia):

Wafiość bez VAT:

waluta:

(w przypadku umów t-amowych lub dynanicznega s,ystemtl ząkupów szacunkoyn calkowita

muksymalna warklŚć tt, caĄ,lll okresie obowiqzyhl\:|l1ią Lłno\D1 rLlnowej lLlb dynąnlicznego .l),stcnu

zakupów)

II.7) CZy przewiduie się udziclcnic zamółvicń, o których mołvĄ }v alt. 67 ust. l pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawv PZp: Nie

Ok]eślenie pze.lmiotu, rviclkości lub zakesu oIaz walunków na,jakiclr zostaną udzielone zalnówienia. o

których n]owa w arl, 67 ust, l pkt 6 Lub W art, 134 ust, 6 pkt 3 ustawy PZp:

II.8) okre§, w którym lealizowane będzic znmótYicnic lub okrcs, nlr który zostal,r znw{lrta umo\l,n

ramo\ia lub okreś, na który zo§tał u§tanolviony dynamiczny systcm zakupówi

rniesiącach: 12 /łlr dniach:

lub

dall rozptlczęeia: /l,ł zakończcnia:

l|.9) lnlbrmacjc dodatkowe:

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRĄWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ll1.1) WARUNKI UDZTAł,U w Pos,l,ĘPoWANlU
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III.1.1) Kompet€ncje lub uprawnienia do pr0wadzenia 0kr€ślonej dzialalności zawodołvej, o ile

wynika to Z odrębnych przepisów

określenie wanrnków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakJe§ię

Inforrrrac.je dodatkowe

IIL1.2) sytuacja finan§owa lub ekonomiczna

określęnie wa|unków: Zamawiający nie wyzlacza szczególowego warunku w tym zakre§ie

lnformacje dodatkowe

II1.1.3) zdolność tcchniczna lub zawodowa

określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakesię

Zatnawiający 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 jnformacją o kwalifikacjach zawodovrych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

llI.2) PoDsTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Pod§tawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

lI1.2.2) Zamarłiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

TakZańawia]ący plzcwiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w a , 24 ust, 5 pkt l ustavr'y Pzp)

ltl.3) WYKAZ oŚwIADcZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKoNAwcĘ w CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIALU W POSTĘPOWAN|U ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

oświadczcnie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunkó}v udzialu w postępołvaniu

Tak

OśNiadczenie o spcłnianiu kryteriów §clckcji

Nie

III.4) WYKĄZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA oKoLIczNoŚcI, o KTÓRYCH MoWA w ART. 25 UsT. l PKT 3

UsTAwY PZP:

Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany

jęst do złożęnia na§tępujących oświadczeń i dokumęntów: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do

wykluczenia ojakich mowa w ań. 24 ust, 5 ustawy pzp: a) odpisu z właściwego lejestru 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 ań. 24 ust, 5

pkt l ustawy Pzp (Rozdział 5 !st. 5.2. siwż). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zaInięszkania

poza terytofium Rzęczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa

dokument lub dokumenty wystawione w kaju, w którym wykonawca ma siedzibę lub n1iejsce

zamieszkania potwierdzające odpowiednio że: - nie otwatojego likwidacji ani nie ogłoszono

upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofęń), Jeże|i rv

kłaju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentóW o których mowa powyżej, zastępuje się

je dokumęntęm zawieĄącyrrr odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo

osób uprawnionych dojego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, któl,ej dokument miał dotyczyć,

złożone pźed notariu§żem lub pżęz organem sądowym, admini§tracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miej§ce żamieszkania

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tęj o§oby. Dokume[tylośWiadczenia powinny być wystawione

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upĘwem temrinu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMA\ IAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

oKoLICZNOŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART. 25 UsT. l PKT 1 UsTAl Y PZP

IILs.1) w ZAKRISIE §PEŁNlANlA wARUNKÓw |DZIAŁU w PosTĘPoWANtUI

ll1.5.2) w ZAKREslE KRYTERlÓw sELEKcJl:
I.Ó) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

oKoLIcZNoŚcI, o KTÓRYCH MowA W ART. 25 UsT. l PKT 2 UsTAwY PZP

III.7) INNE DoKUMENTY NIE WYMIENIoNE w pkt III.3) _ ItI.ó)

Treść ofelty stanowi wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do rcpr9zentowania

Wykonawcy Forrnularz oferty sporządzony ż wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącżnik nr 1 do

SIWZ oraz formularze asortymęntowo-cenowe odpowiednio do vybranych części (zadania)

zamówienia. l0.5. Wraz z ofcńą musząbyć złożone,. l ) Oświadczenia wymaganc postanowięniami
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rozdz. ó ust. ó,l siwz, 2) Pełnomocnictwo do reprozentowania wszy§tkich Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielonię zamówięnia, ew€ntualnie umowa o w§półdziałaniu, z któIej będzi€

wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być u§tanowiony do leplezentowania

Wykonawców w postępowaniu albo do rcplezento,wania w postępowaniu i zawarcia umowy

(wymagana forma oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia). 3) Pełnomocnictwo (oryginał lub

notarialnię potwicrdzona kopia) do reprezentowania Wykonawcy - względnie do podpisania innych

dokumentów składanych Wraz z ofertą 0ęś1l ofeńę wftz z załącznikami podpisuje Pełnomocnik). 4)

Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania ofeńy (oryginał lub kopia potwierdzona za

zgodność z oryginałem pżez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych

wraz z ofettą, chyba, że Zamawiający możeje uzyskać w sżczególności za pomocą bęZpłatnych i

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17

lutego 2005 loku o informatyzacji działalności podmiotów realizrtjących zadania publiczne (tekst

jędnolity Dz,U. 2019 l, poz.'700 ze zfi.), 
^wykonawca 

wskazał to wraż ue złożeniem ofelt, o ilę

prawo do ich podpisania nie łrynika z dokumentów złożonych wrazz ofeńą-

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.l) oPIs

Iv.1.1) Tryb udziel€nia zamórvienia: Przetarg nieograniczony

lv.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadiumi

Nic

Infonnacja na temat wadium

lV.1.3) Przewiduje §ię udzielenic za|iczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać infotmacje na temat udzielanla zallczek].

Iv.1.4) wymaga się złożenia ofert łv po§taci katalogów elektronicznych lub dolączenia do ofert

katalogó!v elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofeń w postaci katalogów elekhonicznych lub dołącżenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Infofmacje dodatkowę;
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Iv.1.5.) wymaga §ię zlożenia oferty wariantow€j:

Nie

Dopuszcza się złożelie oferty wariantowęj

Nie

Złożenie ofęty wariantowej dopuszcza się tylko zjednocze§nym złożeniem ofeńy zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidy,rvana liczba wykonawcó\ którzy zostaną zaproszeni do udziaIu w postęporvaniu

(przetąrg ograniczony, egocjacje z ogłoszeĄiem, dialog konkurencyjny, parfuerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

Iv,l.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego §y§temu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograntczelie liczby uczę§tników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej I

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowięnię dynamicznęgo §y§temu zakupów:

Adres stony intemetowej, na której będą zamie§żcżone dodatkow€ infomację dotycżącę

dynamicznego systemu zakupów:

Infonnacje dodatkowe:

W ramach umowy mmowej/dynamicznego systemu Zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:
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Przewiduje się pobranię zę złożonych katalogów elektronicznych infomacji potrzebnych do

sporządżęnia ofe w ranrach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów;

Iv.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane j est przeprowadzenie aukcji elektronicznej (prżetalg nieograniczony, pr,etąfg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nię

Należy podać a&es strony intemetowej, na któĄ aukcja będzie prowadzona:

Nalcży wskazać €|cmenty, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Prże}viduje się ograniczenia co do prżedstawionych wartości, wynikające ż opisu przodmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione Wykonawcom w trakcie aukcji elektronicżnej olaz

jaki będzie termin ich udostępnienia:

Infonnacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jakijest przewidziany spo§ób postępowania w toku aukcji ęlęktronicznej ijakie będą warunki, najakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wy§okości postąpięń)|

Informacie dotyczące wykorzy§tywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązń i specyfikacji techrricznych

w zakesie połączeńl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji vykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacjc o liczbie etapów aukcji elcktronicżnej iczasic ich trwania:

c7as tfwania:

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

\\ arlnkl zamknięcia aukcji eIektronicmej:

rv2) KRYTERIA ocENY OFERT

Iv.2.1) Kryteria oceny ofert:

Iv.2.2) Kryteria

Kryteria zlaczc1,1ic

clla ofe{owa blLltto 60,00

lctrlin dostawy 40,00
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Iv,2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa W art. 24aa u§t. 1 u§tawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z oglo§zeniem, dialog konkurencyjny, partner§two innołyacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogIoszeni€m

Minimalne wymagania, któIe muszą spełniać wszystkie oferty:

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

przeprowadzenia negocjacji

Pźewidzianyjest podział negocjac.ji na etapy w celu oglaniczenia liczby ofefi:

Należy podać informacje na temat etapów negocjac.ji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

Iv.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opi§ potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego op]su:

lnformacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu koŃurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące pod§tawę do składania ofcń,jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny hannonogram po§tępoWania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczen)Laliczby rozwiązań,.

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

lnformacje doda&owe:

lv3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiofu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadaó

wszystkie oferty:
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Podział negocjacji na etapy w celu o$aniczeniu liczby ofęń podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanię kryteriów oceny ofeft wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamórvienia:

l11lbnrlaoic CloClatko\!cI

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intetnetowej, na której będżie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na której jest dostępny opi§ przedmiottl zamówienia w licytacji eIoktronicznej:

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

wymagania tech icznę urżądzeń infoTmatycznych:

Sposób postępowania w toku lic},tacji elektronicznej, w tym okreśienie minimalnycb wysokości

po§tąpień:

lnformacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasię ich trwania:

Cżas tlwania:

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

Tennin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

l etmln ol$arc!a licltacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dIa stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treŚci zawieranej umowy w sprawie

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

Wytnaganja dotyczące ZabęZpiecżenia na|eżytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

Iv.s) ZMIANA UMowY
Przewiduje §ię i§totne zmiany po§tanowień zawartej umowy w sto§unku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warrrŃi wprowadzenia zmian:

Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy §tanowiący żałącznik nI 5 do §iwz. Zafiawiający

dopusżcża możliwość dokonania żmian treści umorły zgodnie z po§tanowieniami plojekfu umolry.

Iv.6) INFoRMAcJE ADMINIsTRAcYJNE
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lV.6.1) sposób udostępniania informłcji o charakterże poutilyfi (ieżcli.lot!,cz!)

Środki służące ochronic informacji o chalakterze poulhym

lV.6.2)'Iermin §kładania ofelt lub wnioskórt o dopu§zczcnic do udziału lt postępowaniui

Data: 2020-1 2-0zl. godzina| 09:00,

skróccnie tenninu składania wniosków, zc rvzglQdu a pi]ną potrzcbę udziclcnia zanlórvjenią (przelarg

nieogla iczony, pżetalg ograniczony, ncgocjacje ż ogłoszeniem)|

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, rv jakich nogą być sporządzane ofefty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postępowaniu

> Polski

lV6.3) Termin związ&nia ofcrtąi do: okles \\, dniach: 30 (od ostatccznego telminu skladenla ofett)

I\r.6.,l) Przelviduje §ię unic\yażnicnie postępowania o udzi€leIie zamó\Yienia, w przypndku

nieprzyznania środkótl', które miąły być przeznaczone na sfinan§owanit calości lub części

Zamó\Yi€nia: Nie

Iv.6.5) Informacjc dodatkow€:

Część nr: 1Nazwal Zadanie 1

I) Krótki opis przedmiotu zamówienia rlrielkość, ząkres, rodząj i ilość dostąw, usług lllb loból

budowlanych lub określenie ząpot]2eborl)ąn{a i wwągań) a \,ł przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, u§lugę lub roboty budowlane:1. Pźedmiotem

zamówieniajęst dostawa matedałów higienicznych, obłożeń, pieluchomajtek dla Powiatowego Ze§połu

sżpitali, 2, szczegółowy opis przedmiofu zamówienia żawierają formulaź asońymentowo-cenow1 nr l

stanowiący załącznik do formularza ofefiowego.

2) wspólny słownik zamówień(cP\ł: 39518000_6, 33l98000-4

3) wartość cżęści zamówi€nia(ieżeli żamawiający podaje inlbrmacje o rłartości zamórłienia):
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Wartość bez VAr:

Walutai

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okles w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryte],ium znaczenie

.cnl o1ć oWł brlltlo 60.00

10,00

ó) INFoRNlAcJE DoDATKOWE:

część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia rWielkość, zakres, rodzaj i ilość dostąw, uslug lub robót

bttdolt,lanych lub określenie zapotrzebouania i wymągąń) a \r przypadku partner§twa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlan€: l. Prżedmiotem

zamó\łieniajo§t dostawa matcriałów higienicznych, obłożeń, pieluchomajtek dla Powiatowęgo Zespołu

szpitali, 2, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają fomularz asofiymentowo-cenow1 m 2

stanowiący załącznik do formulafza ofcrtowego.

2) w§pólny Słownik Zamówień(cPv): 395l8000-6, 33198000-4

3) Wartość części zamówienia(i€żeli złmawiający podaje informacje o wartości zamówi€nia)|

Wartość bez vAT:

Waluta:

,l) czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoozęoia:
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data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Krytelium znaczelie

ccna ofclto\\,a brutto 60,00

telmin dostawy 40,00

6) lNFoRN'IACJE DoDATKowEI

część nri 3 Nazwa: Zadanie 3

l) Krótki opis przedmiotu zamówienia (1rielkość, ząkres, rodzaj i ilość ś]ostaw, usług lub robót

budowlanych lub okłeślenie zapotEebowąnią i wmagąń) a\r przypadku partncr§tw8 innołvacyjncgo -

określenie zapotrz€bowania na innowacyjny produkt, u§ługę lub roboty budowlane:1, Przcdmiotem

zamówieniajest dostawa materiałów higięnicznych, obłożeń, pieluchomajtek dla Powiatowego Zespofu

Szpitali. 2. szczegółowy opis przedmiotu żamówienia zawierają formularz asoftymentowo,cenow1 m 3

stanowiący zĄcznik do fonnularza ofertowego,

2) Wspólny Slownik Zamówień(CPV): 39518000-6, 33198000_4

3) Wartość części zamówienia(ieżeli zamałviający podaje informacje o Wartości zamówienia)i

Wartość bez VAI:

Waluta:

4) czas trwania lub termin wykon&nia:

okres w miesiąoach: l2

okres w dniach:

data lożpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny olert:

Krytcrium Znaczaie

ce a ole owa brutto 50,00

tefmin dostawy 40,00

6) INFoRMACJE DoDATKowEl
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Część nr: 4 Nazwa: Zadanie 4

1) Krótki opi§ przedmiotu zamółvienia rlrielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i yymagań) aw prżypadku partner§twa innowacyjnego -

określenie zapotrzebolvania na innowacyjny produkt, uslugę lub roboty budowlane:1. Pźedmiotem

zamówieniajest dostawa materiałów higienicznych, obłożeń, pieluchomajtek dla Powiatowego Zespołu

Szpitali, 2, Szczególowy opis puedmiofu zamóWienia zawierają fomulaź asońymentowo-cenowy ff 4

stanowiący załącznik do formulaża ofeńowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 395l8000-6, 33 l98000-4

3) wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT|

WalutaI

4) czas trrvania lub termin wykonania:

okres w lniesiącachI l2

okres w dniach|

data rozpocżęciaI

data zakończonia:

5) Ktyteria occny ofert:

Klytcrium znaczenie

cena ofcftowa brutto 6(].00

tclIiin dosle\\,y 40.00

6) I\|()ltNl,\cJE D()D.\ t'l(oWli:

Część nrl 5 Nazwa: Zadanie 5

l) Krótki opis przedmiotu zamółvienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub rcbót

bttdo,nlanych lub okreśIenie zapotrzebowania i Wmagań) aw ptzypadku partner§tłva innorvacyjnego -

określenie zapotrz€bowania na innowacyjny produkt, u§lugę lub roboty budowlan€:1, Pźedmiotem

zamówienia jest doStawa materiałów higienicznych, obłoźeń, pieluchomajtek dla Powiatowego Zespołu

Szpitali. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają formularz asoltymentowo-cenowy 5
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stanowiący żałącznik do formularza ofęftowęgo.

2) w§pólny słownik Zamówień(cP\ł: 39518000_6, 33l98000_4

3) wartość części Zamówienia(ieżeli zamawiający podajc informacje o wrrtości Zamówienia):

Wallość bez VA1':

\ValutaI

4) cza§ trwania lub termin wykonania:

okles w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium znaczenie

ccna ofeltowa brutto 60,00

temlin dosta\łJ, ,l0,00

6) INl'oRN,lAcJE DoDATKowEl

Część nr: 6 Nażwa: zadanie 6

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

burlowlanych lub określefiie zapot/zebowąnia i wymagań) aw przypadku partner§twa innołvacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, u§Iugę |ub roboty budowlane:l. Pźedmiotem

zamówieniaję§t dostawa materiałów higienicznych, obłożeń, pieluchomajtek dla Powiatowego Zespołu

Szpitali, 2. Szczegółowy opi§ pźedmiofu zamówienia zawierają forinularz asońymentowo-cenowy nr 6

stanowiący uałącznik do formularza ofetowego.

2) w§pó|ny słownik zamórvień(cPv): 39518000-6, 33t98000_4

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

Wartość beŻ VAT:

Waluta:

4) czas trwania lub telmin wykonanin:
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okre§ w miesiącach| 12

okros w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakońcżęnia:

5) Kryteria oceny ofert:

Krytelium znaczenie

cena ofeitowa brutto 50,00

1cllnin c]oStll\l,y 40,00

6) IN I;()lt\LĄC]JE D()D,\-l Ko\\'E:

część nr: 7 Nazwa: Zadallic 7

1) Krótki opis przedmiotu żamórvienia rlrielkość, zaktes, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budolvlanych lttb określe ie ząpotrzebóyjańia i wymagaĄ a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

okrcślcni€ żapotrzcbowania na innowacyjny produkt, u§lugę lub roboty budowlane: l. Przedmiotęm

zamóWieniajest dostawa mate.iałóW higienicznych, obłożeń, pieluchomajtok dla Powiatowego Zespołu

Szpitali. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają formulaż asortymentowo-cenowy m 7

stanowiący zatącznik do formularza ofeftoWego,

2) wspólny stownik Zamówień(cPv): 395 l8000-6, 33198000-4

3) wartość części zamórvienia(eżeli zamawiający podaje infolmacj€ o wartości zamółvienia)i

Wańość bez VAT:

Waluta:

4) cżas trwania lub termin wykonania:

okes w miesiącach: l2

okres w dniachl

data 1ozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny of€rti

Kryterium Znac?,enie

cena ottltowa blutto 60,00

tennin dostawy ,l0,00
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6) INFoRNIACJB I]oDATKOWE:
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POWIATOIvy Zl]§PÓŁ sZPlTALi
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