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Ogłoszenie nr 760500-N-2020 z dnia 09.12.2020 r.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawla 11: Dostawa narzędzi i akcesoriów

oku]istycznych dLa Oddzia]u Okulistycznego.

OGŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie og]oszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogloszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

nie dótyczy

0 zamówienie mogą ubiegać się wytącznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

dzialalność, ]ub dzialalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowaly

zamówienie, obejmuje spoleczną i zawodową integrację osób będących czlonkami grup spolecznie

marginalizowanych

Nie

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

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄg][

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiaj ący

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj ący powierzyl/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

lnformacje na tem;t podmiotu któremu zamawiający powierzyl/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowaniejestprzeprowadzane*spólnieprzezzamawiających

Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

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

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw czlonkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspó]nie z zamawiającymi z innych państw

czlonkowskich Unii Europejskiej -mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

1. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła 11,

krajowy numer identyfikacyjny 60501340000000, ul. Aleje Jana Pawła 11   10 , 22400  Zamość, woj.

lubeiskie, państwo Polska, tel. 846 773 333, e-mail zampupl@szpital.zam.pl, fks 846 386 669.

Adres strony intemetowej (URL): www.szpital.zam.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub fomatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: lmy (proszę określić):

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA O.cźe/ł. do07cąyJ :

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

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

członkowskich Unii Euopejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

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

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidulnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

nie dotyczy

1.4) KOMUNIKACJA :

Nieograniczony, pelny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia
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Tak

www.szpital.zam.pl

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

adresem

Nie

Oferty ]ub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu należy przesylać:

Elektronicznie

Nie

adres

• Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

I-y sposób:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu w inny

spOsób:

Tak

lmy sposób:

w formie pisemej za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożyć osobiście w pokoju 248

Adres:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła 11 ul. Aleje Jana Pawła 1110; 22-

400 Zamość pok. 248 - kancelaria szpitala

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

nie są ogólnie dostępne

Nie

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

(URL)

SEKCJA 11: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa narzędzi i akcesoriów okulistycznych

dla Oddziału Okulistycznego.

Numer referencyjny: DZP 320.40.20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia ptzeprowadzono dia]og techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

11.3) Informacja o możliwości skladania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty ]ub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu można skladać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zariawiający zastrzega sol)ie prawo do udzie]enia lącznie następujących części ]ub grup części:

Maksyma]na liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia /wi.e/kość, zakre§, m&a/. i. i./ośĆ dos/aw, wsJwg /wb robóf

bwdow/an}Jch /wb oA7igś/eni.e zapoł#ebowani.a j. wo/magań / a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowabia na innowacyjny produkt, uslugę ]ul) roboty budow]ane: Dostawa

narzędzi i akcesoriów okulistycznych dla oddziału Okulistyki -23 zadania asoriymentowe.

11.5) G]ówny kod CPV: 33100000-1

Dodatkowe kody CPV:

11.6` Cg\Tkori`ai w®r.ość z®mó\nrŁer.La Oeżeli zamawiający podaje inf iormacje o wartości zamówienia)..

Wartość bez VAT: 778000,00

Waluta:

pln

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita
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maksymalna wartość w cabm okresie obowiąą/wania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

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

których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 lub w art.134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamórienie łub okres, na który zostala zawarta umowa

ramowa ]ub okres, na który zostal ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   12   /wb dniach:

'„b

data rozpoczęcia:   /złb zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

12

11.9) Informacje dodatkowe:

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECIINICZNYM

111.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej dzia]alności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

lnfomacje dodatkowe

1[1.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w t)m zakresie

lnfomacje dodatkowe

111.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w t)m zakresie

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności pizy realizacji zapówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

lnfomacje dodatkowe :

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
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111.2.1) Podstawy wykluczenia okreś]one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

111.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonaw€y na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiaj ący przewiduje następuj ące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak ®odstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak ®odstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEG0 POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA 0N WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 0RAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepod]eganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunków udzialu w postępowaniu

Tak

OświadczeDie o spetnianiu kryteriów selekcji

Nie

111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEG0 W CELU

POTWIERDZENIA 0KOLICZNOŚCI, 0 KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAW PZP:

111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

0KOLICZNOŚCI, 0 KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT I USTAWY PZP

111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i infomacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestm lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziahi w postępowaniu.

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

111.6) wymz ośwlADczEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANycH pRZEz wyKÓNAwcĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEG0 W CELU POTWIERDZENIA

0KOLICZNOŚCI, 0 KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
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1 ) Karty katalogowe/ ulotki oferowanego przedmiotu zamówienia. 2) Charakterystyka techniczno -

j akościowa oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem nazwy handlowej. Charakterystyka musi

zawierać co najmniej dane na temat parametrów wymaganych określonych w opisie przedmiotu

zamówienia. 3) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do

obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz że posiada stosowne dokumenty

świadczące o ich dopuszczeniu, a także, że Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia tych

dokumentów na każde żądanie Zamawiającego, w teminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENI0NE W pkt 111.3) - 111.6)

1 ) Fomularz „Oferta Wykonawcy" (zał. nr 1 do SIWZ). 2) Oferta cenowa przygotowana w sposób

podany w SIWZ str. 9 i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) OPIS

IV.l.l) Tryb udzie]enia zamówńenia: Przetarg nieograniczony

IV.l.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

lnformacj a na temat wadium

IV.l.3) Przewiduje się udzie]enie za]iczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.l.4) Wymaga się z[ożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych ]ub dolączenia do ofert

katalogów elektronicznych :

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

lnfomacje dodatkowe :

IV.l.5.) Wymaga się zlożenia oferty wariantowej :

Nie

Dopuszcza się złożenie oferiy wariahtowej

Nie
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Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z j.ednoczesnym złożeniem ofeny zasadniczej :

Nie

IV.l.6) Przewidywatia Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udzialu w postępowaniu

(przetc[rg ograriczony, negocjacj e z ogłoszeniem, dialog konkurencyj ny, partnerstwo innowacyj ne)

Liczba wkonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.l.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej :

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej :

Infomacje dodatkowe:

Zamówienie obej muj e ustanowienie dynamicznego systemu zakupów :

Adres strony intemetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe infomacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Infomacje dodatkowe :

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych infomacji potrzebnych do

sporządzenia ofert W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.l.8) Aukcja eLektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej /prze/arg nł.eograni.czo»)/, p#efarg
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ograniczony, negocjacj e z ogłoszeniem) N.ie

Należy podać adres strony intemetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać e]ementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej :

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia:

Infomacje dotyczące przebiegu aukcj i elektronicznej :

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

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień) :

Infomacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektionicznego, rozwiązań i specyfikacj i technicznych

W zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rej estracji i identyfikacj i wykonawców w aukcj i elektronicznej :

Inforinacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.l) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Wydłużony temin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp ®rzetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z og]oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og]oszeniem
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Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferiy:

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

przeprowadzenia negocj acj i

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w t)m liczbę etapów):

Infomacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub infomacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Infomacja o wysokości nagród dla wykonawców, któizy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, j eżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny hamonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać infomacje na temat etapów dialogu:

Infomacje dodatkowe :

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia defmiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferiy:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacj i istomych warunków zamówienia:

Infomacje dodatkowe :
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IV.4) Licytacj a elektroniczm

Adres strony intemetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektroricznej :

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

wymagania techniczne urządzeń infomatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w qm określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Inforinacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

Temin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej :

Data: godzina:

Terhin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Temin i warunki zamlmięcia licytacj i elektronicznej :

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

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

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy :

Infomacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: T*

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zakres, charakter zmian oraz wanmki wprowadzenia zmian zostały określone we wzorze umowy

stanowiącym integralną część specyfikacj i istotnych warunków zamówienia

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.l) Sposób udostępniania informacji o chamkterze poufnym Ó.eźe/J. doo;czy/..

Środki slużące ochronie informacji o charakterze poufnym

"ps://bzp.uzp.gov.pUZP400Podgbdopublikowanego.aspx?id-dc2244bgc86d45afLsoed-3dsc7feafe36
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IV.6.2) Termin skladania ofert ]ub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 21.12.2020, godzina:  12:00,

Skrócenie teminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia ®rzetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacj e z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane ofefty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

>pl

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego teminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się uniewaźnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miapr być przeznaczone na sfinansowanie calości lub części

z;mówienia: Nie

IV.6.5) Informacj e dodatkowe :

;ŚCIOWYCH

Część nr:  1 Nazwa: Zadanie  1

\) ELrótkl opis przedrio" zą\"ó"ńeriai (wielkość, zakres, Todzaj i ilość dostaw, usług lub robót

b«dow/an}icA /«b obieś/enł.e zapooizebownł.a i. wymagq!ń/ a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania Da inDowacyjny produkt, uslugę lub roboty budow[ane:Nóż Okulistyczny -

2800 sztuk

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1,

3) Wartość części zamówieniaoeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania ]ut) .termin wykonania:

okres w miesiącach:  12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:
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data zakończenia:

5) Kmeria oceny ofert:

KryteriLm Znaczenie

Cena 60,00

wydłużony temin płatności 0,00

6) "FORMACJE DODATKOWE :

Część nr:  2 Nazwa: zadanie 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia /wł.e/bść, zak7tzs, rodza/. z- i./os'Ć dosfaw, z45Zwg /złb robóf

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypaLdku paLr.nerst" E"owaicy3nego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugę ]ub roboty budowlane:Nóż jednorazowy

typu Slit - 2400 sztuk

2) Wspólny Slownik Zamówień(CPV): 33100000-1,

3) Wartość części zamówieniaoeźeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  -

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania ]ub termin wykonania:

okres w miesiącach:  12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kmeria oceny ofert:

Kryteri- Znaczenie

Cena 60,00

wydłużony temin płatności 0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE :
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Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia /wł.e/kość, zahes, mdza/. ł. ł./ośĆ dos/aw, «/«g /«b mbóf

bwdow/anycń /wb ohgś/eni.c zaponzebowni.a i. wymagań/ a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzet)owania na innowacyjny produkt, uslugę lub roboty budowlane:Nóż jednorazowy,

mpezoidalny - 300 sztuk.

2) Wspólny Slownik Zamówień(CPV): 33100000-1,

3) Wartość części zamówieniaoeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trvvania ]ub termin wykonaDia:

okres w riesiącach:  12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KTyterium Znaczenie

Cena 60,00

wydłużony temin płatności 0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE :

Część nr: 4 Nazwa: zadanie 4

1) Krótki opis przedmiotu zamórienia /wz.e/*ośĆ, zahes, ft7dza/. ł. z./ośĆ dosfaw, z4shg /złó nobó/

bwdow/an};cA /wb okreś/enj.e zapoł#ebowni.a i. wymagań/ a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

okreś]eDie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugę lub roboty budowlane:Nóż typu Crescent -

20 sztuk.

2) Wspólny Slownik Zamówień(CPV): 33100000-1,

3) Wartość części zamówieniaoeżen zamariający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

>) |r`r-r`oSC .zęse;` zAm®mr`-nm\}.Z-;1a z-m-mr`-}tqr poa])-`n=olm-c)-o "r-T`oac:` z]mómr`cn:`-)-.
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4) Czas trwania ]ub termin wykomnia:

okres w miesiącach:  12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KTyterium Znaczenie

Cena 60,00

wydłużony temin płatności 0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:  5 Nazwa: zadanie 5

1) K].ótki opis przedmiotu zamówienia /wł.e/bść, zaAres, mdza/. ł. i./os'Ć dosfow, złs/wg /«b mbóf

bwdow/an);cA /wb ohgś/em.e zapofwebowani.a i. wymagań/ a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

okreś]eDie zapotrzebowania na innowacyjny produkt. uslugę lub roboty budowlane:Nóż grotowy MVR

- 20 sztuk.

2) Wspólny Slownik Zamówień(CPV): 33100000-1,

3) Wartość części zamówieniaoeże]i zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania ]ub termin wykonania:

okres w miesiącach:  12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kmeria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Wydłużony termin płatności 0,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE :

Część nr: 6 Nazwa: zadanie 6

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia /wz.e/AośĆ, zaAes, mdza/. i. ł./os'Ć dos/aw, z«Jzłg /złb robóf

bzłdow/an}icA /«b okr€ś/enz.e zapoazebowczni.a z. Mo/magań/ a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugę lub roboty budowlane:Pierścień

Malyugina - 60 sztuk

2) Wspólny S]ownik Zamówień(CPV): 33100000-1,

3) Wartość części zamówieniaoeże]i zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:  12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteri- Znaczenie

Cena 60,00

wydłużony temin płatności 0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE :

Część nr: 7 Nazwa: Zadanie 7

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia /wt.e/Aciść, zahes, mdza/. ł. ł./os'Ć dosfaw, «fzłg /«b Hobóf

bzłdow/anycA /złb ob€ś/enł.e zapoł#ebowanł.a z. tłymagań/ a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugę lub roboty budowlane:Pierścień

dotorebkow - 60 sztuk

2) WspóLny Slownik Zamówień(CPV): 33100000-1,

https://bzp.uzp.gov.pVZP400Podgbdopubliko`^ranogo.aspx?k)=dc2244bgc86d45afLsood-3dsc7bafe36 16n8



9.12.2020 https:/Ozp.uzp.gov.pVZP400Podgk)dopublikowanqo.aspx?iddc2244bgc86d45afLeeod-3dsc7feafe36

3) Wartość części zamówieniaoeźeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:  12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Wydłużony temin płatności 0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:  8 Nazwa: zadanie s

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia /wi.e/bść, zaA7ies, rodza/. i. z./os'Ć dosfaw, wshg /«b robóf

bzłdow/a»ych /«b ohgs'/enz.e zapoł#ebowa»ł.a z. wp/magań/ a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzeŁ)owania na innowacyjny produkt, ustugę ]ub roboty budowlane:Pierścień

dotęczówkow - 36 sztuk

2) Wspólny Slownik Zamówień(CPV): 33100000-1,

3) Wartość części zamówieniaoeżeli zamariający podaję informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas t"rania ]ub termin wykonania:

okres w miesiącach:  12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:
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5) Kmeria oceny ofert:

KTyterium Znaczenie

Cena 60,00

wydłużony temin płatności 0,00

6) mFORMAcłE DODATKOWE:

Część nr: 9 Nazwa: zadanie 9

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia /wz.e/bść, z4Aes, rodza/. z. z./ośĆ dosfaw, z«hg /fłb robół

bwdow/an)/cA /#b oA7ieś/en!.e zapofEebowani.a i. i.o;magań/ a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugę lub roboty budowlane:Zestaw packów do

aparatu faco Stelaris - 2640 sztuk.

2) Wspólny Slownik Zamówień(CPV): 33100000-1,

3) Wartość części zamówieniaoeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania ]ub termin wykonania:

okres w miesiącach:  12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kmeria oceny ofert:

KJyterium Znaczenie

Cena 60,00

wydłużony temin płatności 0,00

6) mFORMAc.E DODATKOWE :
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Część nr:  10 Nazwa: zadanie  10

1) Krótki opLs przedmiotu zai"órienlai (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

bzłdow/an);cA /«b oA7ieś/enł.e zapo/#ebow»z.a z. wp/magańJ a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugę lub roboty budowlane:Zestaw packów do

C-MIKS - do aparatu Stelaris - 72 sztuki

2) Wspó]ny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1,

3) Wartość części zamówieniaoeże]i zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania ]ub termin wykonania:

okres w miesiącach:  12

okres W dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kmeria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

wydłużony temin płatności 0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:  11  Nazwa: zadanie  11

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia /wz.e/bść, za[A7ies, nodza/. z. z./os'Ć dos/aw, "hg /z/b mbóf

bwdow/anycA /wb ohć:ś/enł.e zapof#ebo"[ni.a i. wymagań/ a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugę lub roboty budowlane:Witrektom

jednorazowego użytku - 72 sztuki.

2) Wspólny Slownik Zamówień(CPV): 33100000-1,

3) Wartość części zamówieniaaeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

War[ość bez VAT:

Waluta:
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4) Czas trwania łub termin wykonania:

okres w miesiącach:  12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KJyterium Znaczenie

Cena 60,00    '

wydłużony temin płatności 0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:  12 Nazwa: zadanie  12

1) Kró.ki opis przedm3\ot" zaimóvńerią\ (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

b«dow/anycA/«bokreś/enł.czapoł#ebowa«z.az.iĄymagq!ń/awprzypadkupartnerstwainno*acyjnego-

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt uslugę lub roboty budowlane:Jednorazowy tip -

18 sztuk

2) Wspólny Slownik Zamówień(CPV): 33100000-1,

3) Wartość części zamówieniaoeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:  12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kmeria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Wydłużony temin płatności 0,00

https://bzp.uzp.gov.pVZP400Podgbdopublikowanego.aspx?id=dc2244bgc86d45afL€ood-3dsc7foafe36 20C8



9.12.2020 https:M)zp.up.gov.pWZP400Podgk)dopublikowan®go.aspx?iddc2244bgc86d45af€®od-3dsc7f®af®36

6) INFORMACJE DODATKOWE :

Część nr:  13 Nazwa:  zadanie  13

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia /wi.e/bść, zahes, mdza/. z. ł./os'Ć dosław, zASJ«g /«b mbóf

bwdow/an);ch /wb okrgś/eni.e zapofEebowni.a i. wo;magań/ a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

okreś]enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Koaksjalne

końcówki irygacyjno -aspiracyjne -10 sztuk

2) Wspó]ny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1,

3) Wartość części zamówieniaoeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

waljta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

wydłużony temin płatności 0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE :

Część nr:  14 Nazwa: zadanie  14

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia /wz.e/bść, z4kres, mdza/. z. z./ośĆ dosf«w, z4sftłg /«b robóf

budowlanych lub określenie zapotnebowania i `^o)magań) . w przypaidkm paLr`nerstmi Łnno"*cy}nego -

określenie zapotrzebowania m innowaęyjny produkt, uslugę lub roboty budowlane:Zestaw do

witrektomii 23 "G" - OS4 do aparatu Oertli - 36 sztuk

2) Wspólny Slownik Zamówień(CPV): 33100000-1,
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3) Wartość części zamówieniaoeźeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:  12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończeriia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteri- Znaczenie

Cena 60,00

wydłużony termin płatności 0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:  15 Nazwa: zadanie  15

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia /wz.e/kość, zak7ies, m&a/. z. z./os'Ć dos/aw, ws/złg /złb robó/

bżłdow/anycA /zfb oAngś/enz.e zapof#ebowanz.a i. tłymagq!ńJ a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugę lub roboty budowlane:Worki

jednorazowego użytku do odprowadzania płynu z kasety

2) Wspólny Slownik Zamówień(CPV): 33100000-1,

3) Wartość części zamówieniaoeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub terp]in wykonania:

okres w miesiącach:  12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:
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data zakończenia:
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5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

wydłużony termin płatności 0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE :

Część nr:  16 Nazwa: zadanie  16

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia /wi.e/łos'Ć, z4A7ies, rodza/. z. ł./os'Ć dos/aw, złshg /złb nobóf

bwdow/an}tcń /wb oheś/€ni.e zapołEebowani.a i. Mo;magań/ łi w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

okreśłenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugę lub roboty budowlane:Paki do aparatu

Oerth - 200 sztuk

2) Wspólny Slownik Zamówień(CPV): 33100000-1,

3) Wartość części zamówńeniaoeźeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania ]ub termin wykonania:

okres w miesiącach:  12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KTyterium Znaczenie

Cena 60,00

wydłużony temin płatności 0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

hftps://bzp.uzp.gov.pVZP400PodgLadopublikowanego.aspx?iddc2244bgc86d45afLsod-3dsc7foafo36 23/28



9.12.2020 https:/n]zp.uzp.gov.plAZP400Podghdopublikowan®go.aspx?id=dc2244bgc86d45af€®od-3dsc7f®afe36

Część nr:  17 Nazwa: zadanie  17

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia /wł.e/kość, zahes, mdza/. ł. ł./ośĆ dosfaw, «Zz/g /złb nobół

bwdowJan};cĄ /wb ohtzś/eni.c zapof#ebowni.a i. i.o/magań/ a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Witrektom -24

sztuki

2) Wspólny Slownik Zamówień(CPV): 33100000-1,

3) Wartość części zamówieniaoeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas tmrania ]ub termin wykonania:

okres w miesiącach:  12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteri- Znaczenie

Cena 60,00

wydłużony temin płatności 0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:  18 Nazwa: Zadanie 18

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia /wz.e/bść, zaknes, mdza/. ł. z./os'Ć dos/aw, zAshg /«b robóf

bwdow/an}JCĄ /wb oA7igś/eni.e zapofrzebowani.a ł. wymagań/ a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugę lub roboty budowlane:Tip -4 sztuki,

nasadka irygacyjna -12 sztuk, kluczyk -2 sztuki, komora -10 sztuk

2) Wspólny Slownik Zamówień(CPV): 33100000-1,

3) Wartość części zamówieniaoeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

https://bzp.uzp.gov.pVZP400Podgbdopublikowanego.aspx?id=dc2244bgc86d45afLsood-3dsc7feafo36 24„8



9.12.2020 "p8:/mzp.uzp.gov.pVZP400Podgladopubliko`^ran®go.espx?iddc2244bgc86d45af€ood-3dsc7f®af®36

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:  12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kmeria oceny ofert:

KTyterium Znaczenie

Cena 60,00

wydłużony temin płatności 0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:  19 Nazwa: zadanie  19

1) K].ótki opis przedmiotu zamówienia /wz.e/bść, zak7t7s, Hodza/. z. i./ośĆ dos/aw,  z«Jzłg /złb nobół

bzłdow/a[n}JCA /«b okreś/enz.e zapo»zcbownz.a z. wymag«ń/ a w przypadku partnerstwa inno.wacyjnego -

okreś]enie zapotrzebowania na inDowacyjny produkt, us]ugę lub roboty budowlane:Mikrospong -1200

sztuk

2) Wspólny Slownik Zamówień(CPV): 33100000-1,

3) Wartość części zamówieniaaeźeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania ]ub termin wykonania:

okres w miesiącach:  12

okres w dniach:

data rozpoczęcia :

data zakończenia:

5) Kmeria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

wydłużony termin płatności 0,00

hqps://bzp.uzp.gov.pVZP400PodgLadopublikowanogo.aspx?iddc2244bgc86d45afLsood€dsc7feafo36 25/28



9.12.2020 "ps:M)zp.uzp.gov.ptA!P400Podgbdopublikowan®go.aspx?iddc2244bgc86d45atL8®®d-3dsc7f®af®36

6) "FORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 20 Nazwa: Zadanie 20

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia /wł.e/łość, zahes, mdza/. ł. z./os'Ć dos/aw, "/złg /złb nobóf

bzłdow/anych /ęfb oĄ7ieś/e»z.e zapofrzebo"nz.a ł. wymagańJ a w przypad]m partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania m innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Knot - 180 sztuk

2) Wspólny Slownik Zamówień(CPV): 33100000-1,

3) Wartość części zamówieniaaeżeti zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania ]ub termin wykonania:

okres w miesiącach:  12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kmeria oceny ofert:

Kryteri- Znaczenie

Cena 60,00

Wydłużony temin płatnoś 0,00

6) "FORMACJE DODATKOWE:

Część nr:  21 Nazwa: Zadanie 21

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia /wz.e/kość, zabies, mdza/. z. ł./os'Ć dos/aw, z4s/złg /złb robół

bzłdow/an}JCA /złb obigś/enz.e zapoł#cbownz.a f. wymagań/ a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugę lub roboty budowlane:Mikroimplanty E -

Press do operacji jaslgy -2 sztuki

2) Wspó]ny Slownik Zamówień(CPV): 33100000-1,
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3) Wartość części zamówieniaoeżeli zama"ńający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania ]ub termin wykonania:

okres w miesiącach:  12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KJyterium Znaczenie

Cena 60,00

wydłużony termin płatności 0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:  22 Nazwa: Zadanie 22

\) Krótm opis przed"Łotu zą\m6wients\ (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, wług lub robót

bwdow/an};cĄ /wb oA7igś/eni.e zapof#ebowani.a i. Mo;magań/ a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

okreś]enie zapotrzebowania Da innowacyjny produkt, uslugę lub roboty budowlane:Sonda G -Probe

lridex -12 sztuk

2) Wspó]ny S]ownik Zamówień(CPV): 33100000-1,

3) Wartość części zamówieniaoeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:  12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kmeria oceny ofert:
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Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

wydłuzony temin płatności 0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE :

Część nr:  23 Nazwa: Zadanie 23

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia /wz.e/bść, zaAres, mdza/. ł. z./ośĆ dosfaw, złs/z/g /złb robó/

bwdow/an};cĄ /wb oA7tzś/eni.e zapofEebowa[ni.a i. Mo/maga!ń/ a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

okreś]enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugę ]ub roboty budowlane:lmplant

kolagenowy do operacji jaskry - 3 sztuki

2) Wspólny Slownik Zamówień(CPV): 33100000-1,

3) Wartość części zamówieniaoeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:  12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kmeria oceny ofert:

KJyteri- Znaczenie

Cena 60,00

Wydłużony termin płatności 0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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