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Ogłoszenie nr 599784-N-2020 z dnla2020-10-20 r.

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy: DOSTAWA RĘKAWIC DLA POWIATOWEGO ZESPOŁU

SZPITALI

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU - Dtlstawv

Zamieszcza n i e o gło sze n i a : Zarn i ęszczanię obowi ązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamórvienie dotyczy projektu lub programu współlinansolvanego ze środkólv Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamółvienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronione j oraz wykonalvcy, których

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

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

marginalizowanych

Nie

Nalezy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osob nalezących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w aft. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30oń, osob zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄeY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/porvierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
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Jezeli tak, nalezy wymierrić zamawiających, ktorzy wspolnie przeprowadzają postępowanie oraz podac

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

kontaktórv:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przvpadku przeprowadzania postępo}vania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkolvskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy, krajowy numer identyfikacyjny

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

77 61 427 . e-mall przetargi@pzsolesnica.pl, faks 7I 77 67 307 .

Adres strony interrretowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strolly internetorł,ej pod ktorym mozna uzyskać dostęp do narzędzi l urządzeń lub formatów

plikó,nv, ktore nie są ogólnie dostępne

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

SPZoZ

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeżeli elotyczy):

Podział obow,iązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tyln rv przypadku wspólnego przeprowadzanla postępowanla z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (ktory zzamawiających jest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie

postępowania, czy i w jakirn zakresie zaprzeprowadzęnie postępowania odpowiadają pozostali

zamawtający, czy zamówienie będzie udzielane przęz kazdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i narzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

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

adresem (URL)

Tak

http :/ibip.pzsolesrrica.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamórvienia

Tak

http://bip.pzsolesnica.pl

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

adresem

Nie

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

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postęporvaniu rv

inny sposób:

Nię

Inny sposob:

Wymagane jest przesłanie ofert lub łvniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

Tak

lnny sposób:

Oferty pod rygorem niewazności nalezy złożyć w formie pisernnej, zgodnie z zapisami siwz.

Adres:

Powiatowy Zespół Szpitali ul. Arrnii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica, IV piętro - Sekretariat - pokoj nr

409

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzędziiurządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi mozna uzyskać pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA RĘKAWIC DLA

POWIA],OWEGO ZESPOŁU SZPITALI

Numer referencyjn},: PZSIPN l 1 412020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamólvienia: Dostawy

II.3) Inlbrmacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

'rak

OferĘ, lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać rv odniesieniu do:

wszystkich części

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

Maksymalna liczba części zamólvienia, na które może zostać udzielone zamórvienie jednemu

wy,konalvcy:

II.4) Krótl<i opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilośc dostaw, usług lub robót

budovvlan,v-ch lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

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

Przedtniotem zamór.vienia jest dostawa rękawic dla Powiatowego Zespołu Szpitali. 2. Szczegółowy opis

przedmiotu zamówieniazawieraią fonnularze asortylnentowo-cenowe nr 1-3 stanowiące załącznikdo

fbnnularza of'ertowego (załącznik nr l). 3. Ilości arlykułów podane w formularzach asortymentowo-

cenowych słuzą do celów przeliczeniowych, Wykonawcamoże zaproponowac inne wielkości opakowań

odpowiednio je przeliczając (zaokrąg\ając do pełnych opakowań w gorę). 4, Ilości podane w

fornrularzach asortymentowo-cenowych są orientacyjne i Wykonawca nie moze się na nie powoływać w

przypadku ich wykorzystania w zaklesie danej pozycji cennika, a co się ztymwiąże do sprzedawania

artykułow po innych cenach jednostkowychniż podane w ofęrcie. Zamawiający oszacował ilości na

podstarvie aktualnego zużycia i zapotrzebowania, nie jest w stanie określic ilości pacjentów, a tym samym

materiałów, które będa niezbędne w szpitalu w okresie realizacji umowy. W przypadku niniejszego

zamowicnia kluczową rolę odgrywałączna wartość zamówienia, która będzie podana w umowie.
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Wykonawca zobowiązany jest do realizowania zamowienia tych ańykułow w cenie przetargowej do

końca terminu realizacji umowy, 5. Zamawtający sukcesywnię w miarę występujących potrzeb będzie

kazdorazowo ustalał wielkość zamówienia (rodzaj i ilość artykułow, które nalezy dostarczyc).

II.5) Główny kod CPV: 18424300-0

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiajqcy podaje in_f'ormacje o wartości zumóv,ienia),.

Wartość bcz VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ranlowych lub dynamicznego sl,stemu zakupow * szacttnkov,a c:ałkowi.ta

maksylnalna wartośc w całym okresie obowiqzywania umowy rctmowej lub dynamicznego Ę)stenlLl

zakupow)

I1.7)Czyprzewidujesięudzieleniezamówień,októrychmowawart.67ust. 1pkt6i7lubwart.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

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

ktorych mowa w aft. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. L34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

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

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

miesiącach: lttb dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacj e dodatkowe:

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1 ) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ir-rfonnac.j e dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okrcślclric warunkow: Zamawlający nic wyznacza szczcgołowcgo warunku w tym zakresie.

lnforrrracj e dodatkowe

II|.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zarnawialący wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

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

wraz z inforn-racją o kwalifikacjach zawodorvych lub doświadczeniu tych osob:

Infbnnacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

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

II|.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstalvie art. 24 ust. 5 ustałly Pzp

Tak Zamar,ł,iający przewiduje następtljące fakultatyłvne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

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

rlr.3) WYKAZ oŚwtłnczEŃ SKŁADANYCH PP(ZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁ|{IA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oślviadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Ośrviadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ oŚwlłoczEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

https://bzp. uzp.gov. pliZP4O0PodgladOpublikowanego.aspx?id=31 9df236_ 1 30d-4a3B_a5eb_364a4,1 19f 1 5d 6116



20.10.2020 https://bzp.uzp.gov.pllZP4O0PodgladOpublikowanego.aspx?id=319df236-1 30d-4a38-a5eb-364a4'1 19f 1 5d

POTWIERDZENIA DKDLICZNOŚCI, o KTORYCH MowA w ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Na wezwanie Zamawtającęgo, Wykonawca którego oferta została najwyzej oceniona, zobowiązany

jest do złożenia następujących oświadczcń i dokunrentów: l) W celu potwiefdzenia braku podstaw do

wykluczenia o jakich mowa w art. 24 ust. 5 ustawy pzp: a) odpisu z właściwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i infonnacjt o działaIności gospodarczej,jezeli odrębne przepisy wynragają wpisir

do rejeshu lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawic at1. 24 ust. 5

pkt 1 ustawy Pzp (Rozdział 5 ust. 5.2. siwz). Jeżęli Wykonawca ma siedzibę lub nricjscc zatllicszkania

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o któryrn mowa powyzej składa

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania potwierdzające odpowiednio żę: - nie otwafto jego likwidacji ani nie ogłoszono

upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tetminu składania ofert). Jezeli ri

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

osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o ktorych nlowa powyzej, zastęprrje się

je dokumentem zawierającyln odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyc,

złożonę przed notariuszem lub przez organem sądowym, administracyjnyrn albo organem sanlorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwylnze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

wykonawcy lub micjsce zamicszkania tej osoby. Dokumenty/oświadczcnia powinny być wystawionc

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tenninu składania ofert.

rII.5) WYKAZ oŚwlłoczEŃ LUB DoKUMENTow SKŁADANYCH PP.ZEZ wYKoNA\\ CĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, o KTORYCH MowA W ART. 25 UST. l PKT 1 USTAWY PZP

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

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

rrr.6) WYKAZ oŚwtłoczEN LUB DOKUMENTOW SKŁADANYCH PP.ZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

DKDLICZNOŚCI, o KTORYCH MOWA w ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

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

Treść oferly stanowi wypełniony i podpisany przęz osoby upowaznione do reprezentowania

Wykonawcy Formularz oferty sporządzony z wykorzystaniern wzoru stanowiące go Załącznik nr l do

SIWZ oraz fotmularze asortymentowo-cenowę odpowiednio do wybranych części (zadania)

zamówienia.Wrazz ofcrtą muszą być złożone: l) Oświadczenia wymagane postanorvieIliatni rozdz.6
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ust, 6.1 silł,z. 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie

ubiegającl,ch się o udzielenie zamowienia, ewentualnie umowa o wspołdziałaniu, z ktorej będzie

wynikac przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik moze być ustanowiony do reprezentowania

Wykonalł,có.,ł,rv postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umow}

(wymagana forma oryginał lub notariaInie polwierdzona kopia). 3) Pełnomocnictwo (oryginał lub

notarialnie potrvierdzona kopia) do reprczentor.vania Wykonawcy - względnic do podpisania innych

dokumentow składanych wraz z ofertą (eśli ofertę wraz z załączntkami podpisuje Pełnomocnik). 4)

Dokunrcnty. z których wynika prawo do podpisania ofcrty (oryginał lub kopia potwierdzona za

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

wraz z ofertą, chyba, że ZalnawiĄący możeje uzyskać w szczegolności za pomocą bezpłatnych i

ogolnodostępnych baz danych , w szczególności rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17

lutego 2005 roku o informatyzacjl działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst

.jednolity Dz.|J. ż019 r, poz.7O0 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożęntęm ofert, o ile

prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) OPIS

IV.1.1) Try,b udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

tV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nic

Informacja na temat wadium

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

Nie

Nalezy podać infbnnacje na temat udzielania zaltczek,.

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

katalogórv elektronicznych :

Nie

Dopttszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofer1 katalogów

elektronicznych:

Nie

Inforr-nacj e dodatkowe :
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IV:1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferly wariantowej

Złożenic oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem of-erty zasadniczcj:

rV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału \y postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjlly, purtnerstwtl innowacyjne)

Liczba wykollawców

Przewidywana minim a|na liczba wykonawcow,

Maksymaln a liczba wykonawców

Kryteria selekcj i wykonawców :

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

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

P r zew tdziana maksym alna liczb a ucze stników umowy ram owej :

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony intemetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe inforrnacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy rarnowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złozenie ofert w tbrmie

katal ogów elektronicznych:
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Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach Llmowy ranrowej/dynamicznego systemu zakupów:

rV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziarre jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczołl1l, przetarg

ograniczonv, negocj acj e z ogłoszeniem)

Nalezy podać adres strony internetowej, na ktorej aukcja będzie prowadzona:

Należy rvskazać elementyo których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przervidu.ie się ograniczenia co do przedstalvionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamólvienia:

Nalezy podać, które infbrmacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elęktronicznej oraz

jaki będzie termitr ich udostępnienia:

I n fbrrnacj e doty czące przeb i e gu aukcj i e l ektron i cznej :

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

r,vykonawcy będą lnogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Inforrnac.je dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

r,v zakrcsic połączeń:

Wyrnagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Infonnacjc o liczbie ętapow aukcji clektronicznej i czasie ich trwania:

czas trwania:

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

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej :

IV.2) KRY,IERIA OCENY OF,ERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.ż) Kryteria

Kryteria znaczę1,1ię

cena ofertowa brutto 60,00

tennin dostawy 40,00
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I\ł2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. l ustalvy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, ktore muszą spełniać wszystkie oferty:

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

przeprowadzeni a negocj acj i

Przewldziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby of'ert:

Nalezy podac infornracje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapow):

Inforrnacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Inforrnacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konktrrencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiącc podstawę do składania of-crt, jezeli zalllawiający przcrł,idlrjc nagrody:

Wstępny hanlonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapow dialogu:

Infonnacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innolvacyjnego

Elementy opisu przedmiottt zamówienia definiujące mininralne wymagania, któryrn lnuszą odpowiadać

wszystkie oferty:
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Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjompoptzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Infornracj e dodatkowe :

I V.4) Licy,tacj a elektroniczna

Adres strony internetowę.j, na ktorej będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony intcrrrctowcj, na ktorcj jcst dostępny opis przedmiottt zamówienia w licytacji elektronicznej:

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

wyln agan i a techll i czn e ur ządzeń i n form atyc zny ch

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

postąpieli:

Infbrmacje o liczbie etapów |icytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

czas ttwania:

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

Ternrin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Terlnin otr,varcia licytacji elektronicznej :

Terrnin i warunki zanrknięcia licytacji elektronicznej:

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

zamówicnia pLrbliczrlcgo, albo ogólrle warunki ulnowy, albo wzór umowy:

Wyrnagan i a doty czące zabezpieczen i a nal ezytego wykonani a um owy :

Infornlacj e dodatkowe :

Iv.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umo}vy w stosunku do treści oferty, na

podstalvie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazać zakres, charakter zmtan oraz warunki wprowadzenia zmian,.

Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznlk nr 5 do stwz. Zamawiający

dopuszcza możliwość dokonania zmian treści umowy zgodnie z postanowieniami projekfu umowy,

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli doĘlcz.v").

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2020-70-27, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków ze względtr na pilną potrzcbę udziclcnia zanlówicnia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocj acje z ogłoszeniern):

Nie

Wskazać powody:

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

postępowaniu

> Polski

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

IV.6.4) Przelviduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamórvienia, w przypadku

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

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I _ INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: l Nazwa: Zadanie nr 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilośc eltlstaw, u,sług lub robót

budowlanych ltłb określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partner§twa innowac_vjnego -

okreś|enie zapotrzebowania na innowacyjny produkto usługę lub roboty budowlane:Przednriotem

zamowienia jest dostawa rekawic chirurgicznych dla Powiatowego Zespołu Szpitali. Szczegołowy opis

rzedmiotu zamówieniazawięra fbrmularz asofiymento\vo-cenowy nrl stanowiący załącztlik do fbrmularza

ofertowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33 l4l420-0, l 8424300-0

3) Wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje infbrmacje o wartości zamówienia):
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Wartośc bez VAT:

Waluta:

4) Czas trlvania lub termin wykonania:

okres w nriesiącach: 12

okres w dniaclr:

data rozpoczęcia:

data zal<ończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteritrm znaczenie

cena of-ertowa brutto 60.00

tcrmin dostawy 40.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazrva: Zadanienr ż

l) Krótki opis przedmiotu zamówienia (u,ielko(c, zakres, rodzaj i ilość do,ytav,, usług lub robot

buclov,lan.t,c,h lub olrre,ślenie zapotrzehov,ania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

okreŚlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zalnówienia jest dostawa rękawic diagnostycznych dla Powiatowcgo Zespofu Szpitali. Szczcgółowy opis

przedmiotu zatnowienia zawl,era fonnularz asoftymentowo-cenowy nr2 stanowiący załącznlk do formularza

ofe rtowcgo.

2) Wspólnv Słownik Zamówień(CPV): 33141420-0, 18424300-0

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

Wartość bez VAT:

Waltrta:

4\ Czas trwania lub termin wykonania:

okres rł, miesiącach: l2

okres rł, dniach:

data rozpoczęcia:
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data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteriurn znaczęntę

cena ofertowa brutto 60,00

termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3

1) Krótki opis prz€dmiotu zamówienia (wielkośc|, zakres, rodzuj i ilo,śc dtlstau,, usług lub rob(lt

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wynngań) a w przypadku partnerstrva innolvacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innolvacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przednriotetll

zamowienia jest dostawa rękawic do dozownikow dla Powiatowego Zespołr"r Szpitali. Szczegółowy opis

przedmiotu zamówieniazawiera fbrmularz asor§mentowo-cenowy nr3 stanowiący załącznlk do tbrrnularza

ofefiowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33L4L420-0, l 8424300-0

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakoiczenia,.

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium znaczenie

ccna ofcrtowa brutto 60,00

termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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