
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala w Dębnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306704

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 58

1.5.2.) Miejscowość: Dębno

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-debno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.debno.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej

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 materiałów opatrunkowych dla Szpitala w Dębnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e81a9b5-a845-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087719

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-09

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

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
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_debno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
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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: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_debno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 Kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3;
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Instytutu Miar.

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): Zgodnie z rozdziałem 21 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem 21 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

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: 11

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

Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych dla Szpitala w Dębnie:
2 kompres gazowy niejałowy 5cm x 5cm 100 2600 op
8W 13 N przeznaczony 
do celów 
inwazyjnych 
3 kompres gazowy niejałowy 7,5cmx7,5cm j.w. 100szt 1000 op
8W 13 N 
4 kompres gazowy niejałowy 10 cm x 10 cm 100 szt 1200 op
8W 13 N 
5 gaza jałowa 13N 1 m2 1 600 szt
6 gaza jałowa 13N 0,5 m2 1 400 szt
7 gaza niejałowa 13N 0,5 m2 1 200 szt
8 gaza niejałowa 17 N 1 m2 1 60 szt
9 kompres jałowy gazowy 5cmx5cm 3x 1 szt. 500 op.
10 kompres jałowy gazowy 7,5cmx7,5cm 3 x 1 szt 500 op
11 kompres jałowy gazowy 10cmx10cm 3 x 1 szt 500 op
12 chusta trójkątna wiskozowa 1 200 szt
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13 lignina arkusze 40cmx60cm 5kg 100 kg
14 opaska dziana 5cmx4m 1-poj. Pakow. 800 szt
15 opaska dziana 10cmx4m 1-poj. Pakow. 3000 szt
16 opaska dziana 15cmx4m 1-poj. Pakow. 2000 szt
17 opaska elastyczna tkana 15cmx5m 1-poj. Pakow. 1500 szt
z zapinką 
opaska kohezyjna 4cm x 4 m 1 2000 szt
18 podtrzymująca 
19 gazik włókninowy, nasączony 70% alkoholem, 50 szt.
pakowany pojedynczo do dezynfekcji powierzchni. 30mm x 32,5mmm 100 
20 gaza niejałowa opatrunkowa 13N 1mb 100mb 500 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

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

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 2

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 konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru

4.3.6.) Waga: 40

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

Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych dla Szpitala w Dębnie:
l.p. Nazwa materiału Rozmiar ilość w zapotrzeb. j.m.
opakowaniu roczne 
1 opaska gipsowa 12cmx3m 2szt 100 op
2 opaska gipsowa 14cmx3m 2szt 100 op
3 siatka opatrunkowa – mb głowa/udo 1 50 mb
4 siatka opatrunkowa – mb klatka piersiowa/brzuch 1 20 mb
5 wata opatrunkowa 500g 5 op
6 podkład podgipsowy 3 m x 12cm 5szt. 50 op
7 siatka opatrunkowa – mb dłoń/palce 1 10 op.
8 siatka opatrunkowa – mb podudzie/kolano 1 10 op
9 siatka opatrunkowa – mb dłoń, stopa 1 50 mb

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

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

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
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4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 2

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 konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru

4.3.6.) Waga: 40

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

Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych dla Szpitala w Dębnie:
l.p. Nazwa materiału Rozmiar ilość w zapotrzeb. j.m.
opakowaniu roczne 
1 przylepiec bez opatrunku na tkaninie 1.25cmx5m 24 20 op
2 przylepiec bez opatrunku 2,5cmx5m 12 70 op
na tkaninie 
3 przylepiec bez opatrunku 5cmx5m 6 30 op
na tkaninie 
4 przylepiec bez opatrunku 2,5cmx5m 12 10 op
na włókninie 
5 przylepiec bez opatrunku na 2,5cmx5m 12 30 op
porowatej przezroczystej folii 
6 przylepiec chirurgiczny włókn. 2,5cmx10m 1 20 op
7 przylepiec chirurgiczny włókn. 5cmx10m 1 50 op
8 przylepiec chirurgiczny włókn. 15cmx10m 1 40 op
9 przylepiec z opatrunkiem na tkaninie 6cm x 1m 1 20 op
10 plaster z opatrunkiem jałowy 7,2 cm x 5 cm 50 80 op
11 plaster z opatrunkiem jałowy 10cmx8cm 30 80 op
12 plaster z opatrunkiem jałowy 10cmx10cm 100 30 op
plaster z opatrunkiem jałowy 15cmx10cm 30 40 op
13 plaster z opatrunkiem jałowy 15cmx8cm 25 60 op
14 plaster z opatrunkiem jałowy 20 cm x 10 cm 25 30 op
15 plaster z opatrunkiem jałowy 25cmx10cm 25 60 op
16 plaster z opatrunkiem jałowy 35cmx10cm 25 20 op
17 plastry do mocowania kaniul 5-6 x 7-8 cm 100 szt 200 op

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

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

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 2

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 konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru

4.3.6.) Waga: 40

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

Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych dla Szpitala w Dębnie:
l.p. Nazwa materiału Rozmiar ilość w zapotrzeb. j.m.
opakowaniu roczne 
pianka do czyszczenia skóry 
1 zawierająca absorbent. 500 ml 1 150 op
pochłaniający zapach 
2 pieluchomajtki dla dorosłych (bez lateksu) roz. M 30 szt 400 op
3 pieluchomajtki dla dorosłych (bez lateksu) roz. L 30 szt 540 op
4 pieluchomajtki dla dorosłych (bez lateksu) roz. XL 30szt 20 op
5 pieluchy anatomiczne 690mm x 370mm 30szt 1100 op
6 majtki chłonne dla dorosłych rozm. L 30 szt 10 op
7 majtki chłonne dla dorosłych rozm.XL 30 szt 10 op
8 podkłady higieniczne z wkładem chłonnym 60x90 30szt 100 op
pieluchomajtki dla dzieci 8 -18kg 46 szt. 5 op
9 pieluchomajtki dla dzieci 2 -5 kg 78 szt 180 op
10 podkład ginekologiczny absorbyn 34cmx9cm 10 szt 3000 op

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

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

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 2

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 konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru

4.3.6.) Waga: 40

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

Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych dla Szpitala w Dębnie:
l.p. Nazwa materiału Rozmiar ilość w zapotrzeb. j.m.
opakowaniu roczne 
1 antybakteryjny opatrunek z 10cmx20cm 10 szt 30 op.
maścią zawierający jony srebra 
2 antybakteryjny opatrunek z 10cmx10cm 10 szt 70 op.
maścią zawierający jony srebra 
3 opatrunek z włókien 10 cm x 10 cm 10 szt 30 szt
alginianów wapnia 
4 opatrunek z włókien 
alginianów wapnia 10 cm x 20 cm 5 szt 20 szt
opatrunek z foli poliuretanowej 
7 opatrunek hydrokoloidowy 10cm x 10cm 1szt 200 szt
8 opatrunek hydrokoloidowy 20 cm x 20 cm 1 60 szt
9 opatrunek hydrokoloidowy 10 cm x 10 cm 10 szt 5 op.
Extra Thin 
10 przezroczysty opatrunek 
hydrożelowy 10 cm x 10 cm 10 szt 20 szt
11 przezroczysty opatrunek 20 cm x 20 cm 10 szt 10 szt.
hydrożelowy 
12 opatrunek parafinowy 10 cm x 10 cm 10 szt 20 szt

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

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

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 2

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 konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru

4.3.6.) Waga: 40

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

Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych dla Szpitala w Dębnie:
Nazwa materiału Rozmiar ilość w zapotrzeb. j.m.
opakowaniu roczne 
1 Opatrunek piankowy z silikonową warstwą kontaktową 10 cm x 10 cm 10 szt 11 op
2 Opatrunek piankowy warstwowy, nieprzylepny. 
Oparty na technologii hydrofiber / włókna 10 cm x 10 cm 10 szt 10 op
karbometylocelulozy. 

3 Opatrunek hydrofiber niszczący biofilm z jonami srebra. 10 cm x 10 cm 10 szt 15 op
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Zawiera kwas wersenowy, chlorek benzetoninowy. 
Wzmocniony przeszyciami. 
Opatrunek hydrofiber niszczący biofilm z jonami srebra. 
4 Zawiera kwas wersenowy, chlorek benzetoninowy. 15 cm x 15 cm 5 szt 10 op
Wzmocniony przeszyciami. 
Przeźroczysty niejałowy opatrunek samoprzylepny z folii 
5 poliuretanowej na rolce. 15 cm x 10 m 1 szt 10 op
Opatrunek hydrożelowy w postaci żelu składający się z: 
5 80% wody, 15% glikolu propylenowego, 15 g 1 szt 60 op
5% pektyny. 
8 Opatrunek Superabsorber przylepny zbudowany z superchłonnego rdzenia polimerowego z silikonowa warstwa
kontaktową z raną, do ran intesywnie wydzielających 10cm x 10 cm 10 szt 30 szt
9 Opatrunek Superabsorber przylepny zbudowany z superchłonnego rdzenia polimerowego, z silikonowa warstwą
kontaktową z raną, do ran intesywnie wydzielających 15 cm x 15 cm 10 szt 30 szt
10 Opatrunek Superabsorber nieprzylepny zbudowany z superchłonnego rdzenia polimerowego do ran intesywnie
wydzielających 10cm x 20 cm 10 szt 30 szt
11 Opatrunek z wastwą kontaktową hydrofiber, piankowy, antybakteryjny z jonami srebra, wielowarstwowy, chłonny,
przylepny. Technologia hydrofiber. 12,5cm x 12,5 cm 10 szt 50 op
12 Opatrunek z warstwą kontaktową hydrofiber, piankowy, antybakteryjny z jonami srebra, wielowarstwowy, chłonny,
przylepny. Technologia hydrofiber. 17,5cmx 17,5cm 10 szt 60 op
13 Opatrunek z warstwą kontaktową hydrofiber, piankowy, antybakteryjny z jonami srebra, wielowarstwowy, chłonny,
przylepny. Wykonany w technologi hydrofiber. 21cm x 21cm 5 szt 60 op
14 Opatrunek piankowy, wielowarstwowy,chłonny, przylepny. Warstwa kontaktowa z raną hydrofiber, dodatkowa warstwa
pianki zwiększa chłonność opatrunku, warstwa zewnętrzna odparowuje nadmiar wilgoci i jest wodoodporna. 17,5cmx
17,5cm 10 szt 100 szt
15 Opatrunek piankowy, wielowarstwowy,chłonny, przylepny. Warstwa kontaktowa z raną hydrofiber, dodatkowa warstwa
pianki zwiększa chłonność opatrunku, warstwa zewnętrzna odparowuje nadmiar wilgoci i jest wodoodporna. 12,5cmx
12,5cm 10 szt 2 op
16 Opatrunek piankowy, wielowarstwowy,chłonny, przylepny. Warstwa kontaktowa z raną hydrofiber, dodatkowa warstwa
pianki zwiększa chłonność opatrunku, warstwa zewnętrzna odparowuje nadmiar wilgoci i jest wodoodporna. 21cm x 21cm 5
szt 100 szt
17 Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów, okluzyjny, wodoodporny. Zapewnia optymalne wilgotne
środowisko gojenia oraz izoluje termicznie ranę. 10cm x 10cm 10 szt 100 szt
18 Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów, okluzyjny, wodoodporny. Zapewnia optymalne wilgotne
środowisko gojenia oraz izoluje termicznie ranę. 20cmx 20 cm 5 szt 200 szt
19 Cienki i przezroczysty opatrunek hydrokoloidowych zbudowany z 3 hydrokoloidów. 15 cm x 15 cm 5 szt 50 szt
20 Opatrunek alginowowo- wapniowyna, rany wydzielające, podkrwawiające w postaci sterylnego kompresu. 7,5cm x 12 cm
10 szt 20 szt

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

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

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 2

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 konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru

4.3.6.) Waga: 40
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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

Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych dla Szpitala w Dębnie:
l.p. Nazwa materiału Rozmiar ilość w zapotrzeb. j.m.
opakowaniu roczne 
1 Osłonki lateksowe nawilżające na głowice USG 144 10 op
2 Siatka chir. przepuklinowa jałowa wykonana 
z monofilamentowej przędzy polipropylenowej 65x125mm 1szt. 100 op
o porowatosci -65% Thin Light- mikropory 
Siatka chir. przepuklinowa jałowa wykonana 
3 z monofilamentowej przędzy polipropylenowej 150x200mm 1szt. 50 op
o porowatosci -65% Thin Light- mikropory 
4 seton z gazy jałowy z nitką radiacyjną 2mx7,5cm 5 szt 30 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

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

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 2

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 konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru

4.3.6.) Waga: 40

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

Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych dla Szpitala w Dębnie:
Część nr 8 
l.p. Nazwa materiału rozmiar ilość w opakowaniu zapotrzebowanie j.m.
1 Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe.Testowane dermatologicznie na ludziach potwierdzone certyfikatem
niezależnej jednostki badawczej,białe, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na
palcach. AQL 1,5. Zgodność z normą EN 455, potwierdzone certyfikatem europejskiej jednostki notyfikowanej. Otwór
dozujący opakowania wyposażony w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska. Oznakowane jako wyrób
medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III Zgodne z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS
18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej dostęp do pełnej rozmniarówki 100 szt 4000 op.
2 "Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe grubość na palcu 0,1 +/-0,01 mm, bez zawartości chlory bez
akceleratorów, zielone. Mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1,5, zgodność z normą EN 455
potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony
indywidualnej Kategorii III Otwór dozujący opakowania wyposażony w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze
środowiska. Zgodne z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki
notyfikowanej. Produkt polecany dla alergików.
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" dostęp do pełnej rozmiarówki 100szt. 30 op.
3 Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe do mycia narzędzi z przedłużonym mankietem, z dodatkową teksturą na
palcach, długość minimalna 300 mm (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), AQL 1,5 Siła zrywania min. 8,7 N
potwierdzona raportem jednostki notyfikowanej zgodne z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001
potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej dostęp do pełnej rozmiarówki 100 szt 200 op.
4 Rękawice chirurgiczne bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, grubość na palcu 0,27 mm, AQL
max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, średni poziom protein < 10 ug/g
rękawicy długość min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony
osobistej kategorii III. Zgodne z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami
jednostki notyfikowanej. dostęp do pełnej rozmiarówki 100szt. 200 op.
5 Rękawice lateksowe pudrowane o zewnętrznej powierzchni mikroteksturowanej;kształt anatomiczny z przeciwstawnym
kciukiem,AQLmax 0,65, średnia grubość na palcu 0,20mm, na dłoni 0,17mm,na mankiecie 0,15mm,sterylizowane
radiacyjnie, sredni poziom protein <20mcg/g rękawicy, mankiet rolowany;opak.zewn. papier-folia,badania na przenikalność
wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5;wyrób medyczny klasy IIai środek ochrony indywidualnej kategorii
III,typ B wg EN ISO 374-1; zgodnie z normą ISO13485, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 dostęp do pełnej rozmiarówki
140szt 200 op.
6 Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, lateksowe, pudrowane o podwyższonej chwytności z powłoką polimeru akrylowo-
hydrożelowego ułatwiającą zakładanie, dodatkowo silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC; średnia
grubośćna palcu 0,34mm, na dłoni 0,24mm, na mankiecie 0,21mm, średnia siła zrywania min. 34N; AQL 0,65, sterylizowane
radiacyjnie, anatomiczne mankiet rolowany; wyrób medyczny klasu IIa i środek ochrony indywidualnej kategorii III,typ B wg
EN ISO 374-1; odporność na przekłucia > 5N, produkowane zgodnie z ISO 13485,ISO 14001, ISO 45001 potwierdzone
certyfikatami jedn.notyfikowanej rozm. 7,5; 8,0; 8,5 80szt. 10 op.
7 Rękawice chirurgiczne bezlateksowe poliizoprenowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci,
powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie,
anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, długość min. 270-285 mm dopasowana do
rozmiaru,Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Zgodne z normą ISO 13485, ISO
9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. dostęp do pełnej rozmiarówki 1 para
50 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

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

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 2

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 konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru

4.3.6.) Waga: 40

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

Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych dla Szpitala w Dębnie:
l.p. Nazwa materiału Rozmiar ilość w zapotrzeb. j.m.
opakowaniu roczne 
1 opatrunek parafinowy z chlorhexydyną 5cm x 5cm 50szt. 10 op
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2 opatrunek parafinowy z chlorhexydyną 15cmx 20cm 10szt. 35 op

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

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

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 2

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 konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru

4.3.6.) Waga: 40

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

Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych dla Szpitala w Dębnie:
lp. Nazwa materiału rozmiar ilość w opakowaniu zapotrzebowanie j.m.
1 Opatrunek z włókien monofilamentowych, jałowy. Zastosowanie rany z martwicą, rany ziarninujace. 10 cm x 10 cm 5 szt 3
op.
2 Opatrunek siatkowy z żelująca warstwą kontaktową 10 cm x 10 cm 10 szt 3 op.
4 Opatrunek z alginianu wapnia, jałowy. Chłonie duże ilości wysięku. 10 cm x 10 cm 10 szt 5 op.
8 Hydroaktywny opatrunek włóknisty, jałowy. Możliwość przycinania i składania, można stosować jako opatrunek
wypełniający ranę. 5 cm x 5 cm 10 szt 10 op.
9 Przeciwbakteryjny opatrunek z pianki poliuretanowej, jałowy. Substancja czynna PHMB zapewnia szybkie i długo
trzymające się działanie p/bakteryjne. 9cn x 9cm 5 szt 10 op
10 Przeciwbakteryjny opatrunek z pianki poliuretanowej, jałowy. Substancja czynna PHMB zapewnia szybkie i długo
trzymające się działanie p/bakteryjne. 14 cm x 20 cm 5 szt 6 op
11 Opatrunek z superabsorbentem, jałowy. 10cm x 10 cm 10 szt 6 op
12 Opatrunek z superabsorbentem, jałowy. 12,5cm x 12,5cm 10 szt 6 op
13 Opatrunek z superabsorbentem, jałowy. 12,5cm x 22,5cm 10 szt 6 op
14 Opatrunek chłonny z węglem aktywowanym, jałowy. 10 cm x 10 cm 20 szt. 5 op
15 Opatrunek chłonny z węglem aktywowanym, jałowy. 10 cm x 20cm 20 szt. 5 op
16 Opatrunek do mocowania kaniul 6cm x 7,5cm 50 szt. 60 op

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

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

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
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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

Kryterium 2

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 konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru

4.3.6.) Waga: 40

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

Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych dla Szpitala w Dębnie:
l.p. Nazwa materiału Rozmiar ilość w zapotrzeb. j.m.
opakowaniu roczne 
serwety operacyjne 45cmx45cm 3 szt. 150 op
1 jałowe, poddane praniu wstępnemu z elementem 17 nitkowe 
RTG z tasiemką 4 warstwowe 
serwety operacyjne 45cmx70cm 
2 jałowe, poddane praniu wstępnemu z elementem 17 nitkowe 3 szt. 10 op
RTG i tasiemką 4 warstwowe 
Kompresy gazowe 17 nitkowe 10 szt. 50 op
3 jałowe, w blistrze ze wskaźnikiem 12 warstwowe 
wysterylizowania produktu 10cm x 10cm 
Kompresy gazowe, jałowe, z nitką RTG, 10 cm x 10 cm, 12W17N, pakowane po 10 szt. Opakowanie jednostkowe
pojedyncze papier-folia. Na opakowaniu samoprzylepna naklejka do umieszczenia w dokumentacji medycznej. 
4 10cm x 10 cm 16 x 10 szt. 150 op

Tupfer jałowy, o kształcie fasolki, średni z gazy 24-nitkowej mocno zwinięty z jednego kawałka gazy z nitką RTG. Rozmiar
gazy przed zwinięciem 8 cm x 8 cm, pakowane po 10 szt. Na opakowaniu jednostkowym zewnętrznym typu papier-folia,
samoprzylepna kontrolna etykieta dla pielęgniarki. Na opakowaniu jednostkowym wewnętrznym (jałowym) w postaci
wysuwanego pudełka dodatkowa kontrolna etykieta dla instrumentariuszki. Sterylizowane parą wodną. 
5 8 cm x 8 cm 30 x 10 szt. 10 op

Tupfer jałowy o kształcie kuli z gazy 20-nitkowej, zwinięty z jednego kawałka gazy z nitką RTG. Rozmiar gazy przed
zwinięciem 47 cm x 40 cm, pakowane po 10 szt. Opakowanie jednostkowe pojedyncze papier-folia. Na opakowaniu
samoprzylepna naklejka do umieszczenia w dokumentacji medycznej. 
6 47 cm x 40 cm 7 x 10 szt. 80 op

Tupfer jałowy o kształcie kuli z gazy 20-nitkowej, zwinięty z jednego kawałka gazy z nitką RTG. Rozmiar gazy przed
zwinięciem 24 cm x 24 cm, pakowane po 10 szt. Opakowanie jednostkowe pojedyncze papier-folia. Na opakowaniu
samoprzylepna naklejka do umieszczenia w dokumentacji medycznej. 
7 24 cm x 24 cm 18 x10 szt. 80 op

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

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

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 2

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 konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru

4.3.6.) Waga: 40

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 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
5.1. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokument potwierdzający spełnianie tych warunków: 
5.1.1. Wykonawca posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. 
5.1.2. Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów tj. prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio związaną z przedmiotem zamówienia, jest
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego lub posiada
zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem.
5.1.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
5.1.4. Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową tj.: 
1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał
osobiście co najmniej dwie dostawy odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości:
dla części 1: 10.000,00 zł 
dla części 4: 30.000,00 zł 
dla części 6: 40.000,00 zł 
dla części 8: 40.000,00 zł 
dla części 11: 10.000,00 zł 
Dla pozostałych części Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Dowodami dostaw są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. - wzór stanowi załącznik nr
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5 do SWZ
2) narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne, jakie muszą być dostępne Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia: Wykonawca dysponuje sprzętem, który umożliwi należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
3) potencjał kadrowy: Wykonawca posiada potencjał kadrowy umożliwiający należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
4) wykształcenie i kwalifikacja zawodowa: osoby wykonujące przedmiot zamówienia posiadają odpowiednie przygotowanie
zawodowe.
5) osoba skierowana do nadzoru: osoba do nadzoru wykonawczego odpowiedzialna za wykonanie przedmiotu zamówienia,
wraz z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi tj. doświadczeniem i wykształceniem niezbędnym do wykonania
zamówienia.

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

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla
części: 1, 4, 6, 8, 11 wymagany jest 
Wykaz dostaw - załącznik nr 5 do SWZ

Dla pozostałych części Zamawiający nie wymaga wykazu dostaw.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę:
1) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia (konsorcjum) – jeżeli dotyczy.
2) Formularz oferty wg zał. nr 1 do SWZ.
3) Wypełniony Formularz cenowy wg Załącznika nr 3do SWZ.
4) Oświadczenia wg zał. nr 2a i 2b do SWZ.
5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy.

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

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

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:
Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_debno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	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
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla części: 1, 4, 6, 8, 11 wymagany jest  Wykaz dostaw - załącznik nr 5 do SWZ  Dla pozostałych części Zamawiający nie wymaga wykazu dostaw.
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

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

	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:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-17 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_debno
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 10:15
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni



