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Tak

Iv,3) Negocjacje z o8lo§z€niem, dialog konkurencyjnŁ partner§two inno\ryacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji Z ogło§Zeniem

Minimalne wlrnagania, które muszą spełniać w§żystkię oferry|

Przewidzianę jest zastżeżenie prawa do udzielenia zamówięnia na podsta\łie ofert wstępnych bez
pveprowadzenia negocjacji

Przewidzianyjest podział negocjacji na etapy w cclu ograniczenia liczby ofęrt:

Należy podać informację 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 przed§tawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofeń, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

W§tępny hanonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby tozwiązań:

Nalęży podać informacje na tęmat etapóW dialogu:

Informację dodatkowe:

Iv.3.3) Informacje na temat partlerstwa innowacyjnego

Elenenty opi§u prżędmiofu zamówienia definiujące minimalne wyrnagania, którytn muszą odpowiadać
wszystkie ofelty:

Podział negocjacji na etapy w celu ogrąniczeniu licżby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kĘ/teriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych waruŃów zamówienia:
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Inlormacje dodatkowe:

Iv.4) Licytacja elcktroniczna

Adres strony intemetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres §trony intemętowej, na któIęj jest dostępny opi§ pźedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

wymagania dotycząco reję§tracji i idęntyfikacji wykonawców w licytacji elęktronicznej, W tym

wymagania techniczne rrrządzeń infotmatycznych:

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

postąpień:

Infonnacje o liczbie eiapów licytacji elektronicznej i cza§ie ich trwaniai

czas fwaniai

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

Tetminskładaniawnioskówodopuszczeniedoudziałuwlicytacjielektronicznei:

Data: godZina:

Termin otwarcia licylacji ęleklronic/nej:

Tennin i warunki zamknięcia licytacji eleltronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktÓIę zostaną wprcwadżonę do treŚci zawieranej ulno,łry w sprawie

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

Wymagania dotycząc e zabezpieczenia na|eżfego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

lv5) ZMIANA UMowY

Pl,zewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umorvy w śto§unku do treści oforty, na

pod§tawie której dokonano rvyboru wykonawcy: Tak

NaleĄ wskazać zakres, charaktel zmian oraz warunki wprcwadzenia zmiani

Istotne postanowienia umowy zawiem projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do siwz, Zafiavliaiący

<1opuszcza możliwośó dokonania zmian trcści umowy zgodnie z postanowieniami projekfu umowy,

lV6) INFoRMAcJE ADMINIsTRĄCYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym aeżeli dotyc4):
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Środki slużące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w po§tępOwaniu:

Data: 2020-11-27 , godzina: 09:00,

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

nieogTaniczony, przetalg ogmniczony, negocjacje z ogłoszenięln):

Nie

W§kazać powody:

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

> Polski

Iv.6.3) Termin związania ofertąi do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania of'en)

Iv.6.4) Przewiduje §ię unieważnienie po§tępowania o udzielenie zamówienia, w prz}Tadku
nieprzyznania środkóq które miały być przezDaczone na sfinansowanie całości lub części

zamółvienia: Nie

Iv.ó.5) Informacje dodatkowe:

Część nr: l Nazrvai Zadanje l

l) Krótki opis przcdmiotu żłmó.ivienia /ta,ielkośc, ząhres, ro.,z.lj i ilośc.losta\l,, uslug ltń rabót

bLtrlollląĘ,cll lub określenie ząpotrzebo\Ą)ąnia i wylagdń)a w przypadku pa..tncrstlv' i,' owac)'jnego -
oklcśl€nic zapotrzebowania na innolvacyjny produkt, u§ługę lub roboty budowlxnc:przcdnrioteln

Zamówicniajest dosta$,a środków dezynfekcyjnych dla PoWiatowego Zespofu Sżpitali, Szczegółowy opis
przedmiotu zan,iówienia zawiera lolmularzy asoLlymento\\.o-cenowy nl l stanowiący załącznik do

fonnularza ol'eńowego,

2) wspólny słolvnik Zalrló$,icń(cPv)l 3363 1 600-E,

3) Wartość części zamó\Yicnia(ieżcli zama.lyiaiący podąje informacje o wartości Zltmówicnia):

Wartośc bcz vA]':

Wa]ula:
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4) Cza§ trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okręs w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kfyteria oceny ofert:

KryLcl,iunl znaczcnic

c§na ofcllowa bfutto 60,00

telnrin dostawy 40,00

6) INIloRN'LĄcJE DoD,ĄTKowEI

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2

t) Krótki opi§ przedmiotu zamówienia rw ielkość, zakres, lodzaj i ilość dostaiJ, usług lub robót

bw)olvlattychlubokreślenieząpotrzebowaniaiwnagań)a'Nprzypadkupartner§twainnowacyjnego-

określenie zapotrzebołYania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pżędmiotem

zamówi€niajest dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowęgo Zespołu szpitali, szczegółowy opi§

prżedmiotu zamówienia zawiera formularzy asofymentowo-cęno\łY nr 2 stanowiący załącznik do

fomularza ofe owego.

2) wspólny słownik Zamówień(cPV): 3'}63 1 600-8,

3) \ artość części zamó}vienir(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VATi

Waluta:

4) cza§ trrłania lub tetmin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okrcs w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Krvtcl,ium znaczelrie

ccna oieńowa bnltto 60,00
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6) INFORMACJE DoDATKoWE:

cZęść nr: 3 Nazwa: zadanie 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, roclzaj i ilość dostąw, usług lub robót

budowlanych lub określenie ząpotrzebowclnią i wymągań) 
^ 

w przypadku partnerstwa innowacyjn€go -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usIugę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówieniajest do§tawa środków dezynfękcyjnych d]a Powiatowego Zespołu Szpitali. Szczegółowy opis
przedmiofu zamówienia zawiera formularzy asoĄ/mentowo-cenowy nr 3 stanowiący załącznik do

folmularza ofertowe8o.

2) wśpólny slownik zamówień(cPv): 33ó31600_8,

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

Wartość bez vAT:

Waluta:

4) cza§ trwania lub tcrmin wykonania:

okes w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryterią oceny ofert:

Kr}terium znaczenie

aena otińowa brutto 60,00

tennin doslawy 40,00

6) INt'oRMACJE D()DATKowE:

Część nr: 4 Nazwa; Zadanie 4

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, ząkres, ro.]laj i ilość dostaw, usług lub rłńót
budowlanych lub okleślenie zapotrzebowtnią i wymągań) a w prżypadku partnerstlva innowacyjnego -
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określenie Zapotrzebowania na innowacyjny produkt, u§lugę lub roboty budowlane:Przędmiotem

zanówieniaje§t dostawa środków dezynfękcyjnych dla Powiatowego Zespołu Szpitali, Szczęgółowy opi§

przedmiotu zamówięnia zawiera formrrlarzy asortymentolło-cenowy nr 4 stanowiący załącznik do

folTnularza ofęrtowęgo.

2) W§pólny slownik Zamówień(cPv): 33631600-8,

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

Wańość bcz VAI:

waluta:

4) Cza§ trwania lub termin wykonaniai

okres w miesiącach: l2

okes w dniach:

data rozpoczęcia:

clata zakończeniaI

5) Kryteria oceny ofert:

krvteriuln znaczelie

ccna olcftowa brutto 60,00

tcmrin dostawy 40,00

ó) lNFoląNIAcJE DoDAI'KowEI

część nr: 5 Nazwa: Zadanie 5

1) Krótki opis przedmiołu zamówienia (},1, ielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw usług lub robót

butlolłlanych ltń określenie zapotźebowania i,Wymagań) 
^w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzeborvania na innowacyjny produkt, u§ługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówieniajest dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego Zespołu Szpitali, Sżczegółowy opis

przedmiotu zamÓWienia zawien formulalzy asotymentowo-cenowy nr 5 stanowiący załącznik do

folmulaźa ofeńowcgo.

2) wspó|ny słownik Zamówień(cPv): 3363 l 600-8,

3) wartość części zamówienia(icżeli zamałriający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wańość bez VAT:
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Waluta:

4) czą§ tnłania Iub termin Wykonania;

okęsWn ę§iącach: 12

okre§ w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Klyteriu]n znaczenic

cena ofertowa blutto 60,00

tennin dostawy 10,00

6) INFoRMACJE DoDATKowE:

część nr: 6 Nazrvai Zadanie 6

1) Krótki opiś przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość clostaą usług lllb robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowanią i 1łymągąń) aw pfzvpadku partner§twa innowacyjn€go -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, u§lugę lub roboty budowlanerPźedmiotem

zamówieniajest dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego Zespołx szpitali, Szczegółowy opis
przcdmiotu zamówienia zawiera formularzy asoftymentowo-cenowy nr 6 slanowiący Załącznik do

formularza ofertowego,

2) wspólny słownik Zamówień(cP\ł: 3363l600-8,

3) wartość cuęści zamówienia(icżeli żamałviający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

WalutaI

4) Czas trwania lub termin rłykorrania;

okres w miesiącach: 12

okre§ w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:
i _l-____]
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um zlaczęntę

cna ofcfiowa brutlo 60,00

tennin dostawy 40,00

6) tNl.ol{ll,ĄCJtr DoDA'l'KowE I

część nri 7 Nazwa: Zadanie 7

l) Krótki opi§ przedmiotu zamólvienia rrł ielkośc, ząkłes, rodzaj i ilość dostąw usług lub robót

butloulanych lub określenie zapotruebowanią i y]ymagań) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określ€nie zapotrzebowania na innorvacyjny produkt, uslugę lub roboty budowlane:Prżedmiotem

zamóWięniajest dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego Zespołu Szpitali, Szczegółowy opis

prżedmiotu zamówienia zawiera fomularzy asoltymentowo-ceno,Wy nr 7 stanowiący załącznik do

fomularza ofeltowego.

2) Wspólny slownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(ież€li zamawiający podaje informacj€ o rYartości zamólryienia):

Wańość bez VAT:

Waluta:

4) cza§ trlvania lub termin Wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data roZpoczęcia:

data zakończeniaI

5) Krytefia oceny ofert:

Kryterium znaczenie

cena ofertowa brLlt1o ó0,00

termin dostawy 40,00

6) INFoRNIAc.IE DoDATKowE:
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Część nr: 8 Nazwa: Zadanie 8

1) Krótki opis przedmiotu zamóWienia (wietkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebową ią i wymągąń) aw przypadku partner§twa inno}vacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uśIugę lub roboty budowla[e:Pżedmiotem

zamówigniaje§t dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego Zespofu Szpitali. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera formularzy asofiymentowo-cenowy nr 8 stanowiący załącznik do

fomularża ofefiowego,

2) w§pólny slownik Zamówień(cPv); 3363l600-8,

3) wartość części zamórvienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o rłartości żamółvienia):

Wafiość beż VAI:

Waluta:

4) cza§ trwania lub telmin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

K]yterium znaczęnic

ccna ofcrtowa brutlo 60,00

lelrnin doStawy 40,00

ó) INFoRI{ACJE DoDATKorłE:
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