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Ogłoszenie nr 510156-N-2017 z dnia 2017-05-18 r.

Woj ewódzki Szpital Specj alistyczny Nr 2 w Jastr zębiu Zdr oj u: Dostawy wyr obów medycznych dla
Oddziału Intensywnej Ter apii Dziecięcej
OGŁ OSZENIE O ZAM ÓWI ENI U - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy pr oj ektu lub pr ogr amu współfinansowanego ze śr odków Unii Eur opej skiej
Nie

Nazwa pr oj ektu lub pr ogr amu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pr acy chr onionej or az wykonawcy, któr ych
działalność, lub działalność ich wyodr ębnionych or ganizacyj nie j ednostek, któr e będą r ealizowały
zamówienie, obej muj e społeczną i zawodową integr acj ę osób będących członkami gr up społecznie
mar ginalizowanych
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 %)
0%

SEK CJA I: ZAMAW IAJĄCY
Postępowanie pr zepr owadza centr alny zamawiaj ący
Nie
Postępowanie pr zepr owadza podmiot, któr emu zamawiaj ący powier zył/powier zyli
pr zepr owadzenie postępowania
Tak
Infor macj e na temat podmiotu któr emu zamawiaj ący powier zył/powier zyli pr owadzenie
postępowania:
Postępowanie j est pr zepr owadzane wspólnie pr zez zamawiaj ących
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Nie

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 j est pr zepr owadzane wspólnie z zamawiaj ącymi z innych państw członkowskich
Unii Eur opej skiej
Nie
W pr zypadku pr zepr owadzania postępowania wspólnie z zamawiaj ącymi z innych państw
członkowskich Unii Eur opej skiej – maj ące zastosowanie kr aj owe pr awo zamówień publicznych:
Infor macj e dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, krajowy
numer identyfikacyjny 27279082400000, ul. al. Jana Pawła II 7 , 44335 Jastrzębie-Zdrój, woj.
śląskie, państwo Polska, tel. 32 47 84 200, e-mail zp@wss2.pl, faks 32 47 84 506.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAM AWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓL NE UDZIEL ANI E ZAM ÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (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 indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) K OM UNIK ACJA:
Nieogr aniczony, pełny i bezpośr edni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adr esem (URL )
Nie

Adr es str ony inter netowej , na któr ej zamieszczona będzie specyfikacj a istotnych war unków
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zamówienia
Tak
www.wss2.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania j est ogr aniczony - więcej infor macj i można uzyskać pod
adr esem
Nie

Ofer ty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy pr zesyłać:
Elektr onicznie
Nie
adres

Dopuszczone j est pr zesłanie ofer t lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane j est pr zesłanie ofer t lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

K omunikacj a elektr oniczna wymaga kor zystania z nar zędzi i ur ządzeń lub for matów plików,
któr e nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEK CJA II: PRZEDMIOT ZAM ÓW IENIA
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II .1) Nazwa nadana zamówieniu pr zez zamawiaj ącego: Dostawy wyrobów medycznych dla
Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej
Numer r efer encyj ny: BZP.38.382-19.17
Pr zed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pr zepr owadzono dialog techniczny
Nie

II .2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II .3) I nfor macj a o możliwości składania ofer t częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Ofer ty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części 35
Zamawiaj ący zastr zega sobie pr awo do udzielenia łącznie następuj ących części lub gr up części:

M aksymalna liczba części zamówienia, na któr e może zostać udzielone zamówienie j ednemu
wykonawcy:

II .4) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w pr zypadku par tner stwa
innowacyj nego - okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty
budowlane: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający
określił w opisie przedmiotu zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech
przedmiotu zamówienia oraz uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z
art.91ust.2a ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i
warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. Przedmiot
zamówienia został podzielony na 35 pakiety (części), tj.: Pakiet 1 – Zestawy do wkłuć obwodowych
neonatologiczny, Pakiet 2 – Zestawy do wkłuć centralnych neonatologiczny, Pakiet 3 – Zestawy do
wkłuć centralnych – pediatryczne I, Pakiet 4 – Zestawy do wkłuć centralnych - pediatryczne II, Pakiet
5 - Zestaw do dożylnego wkłucia centralnego, Pakiet 6 - Jednorazowe zestawy do tlenoterapii z
nebulizacją, Pakiet 7 - Układy oddechowe I, Pakiet 8 - Układy oddechowe II, Pakiet 9 - Układy
oddechowe, maski, worki anestetyczne pediatryczne, Pakiet 10 – Przyrządy do pomp , Pakiet 11 –
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Przyrządy do pomp firmy Medima, Pakiet 12 – Osprzęt neonatologiczny - specjalistyczny, Pakiet 13 –
Akcesoria do fototerapii, Pakiet 14 – Akcesoria do kardiomonitora Philips, Pakiet 15 –Akcesoria do
respiratora oscylacyjnego, Pakiet 16 - Akcesoria do respiratora Infant Flov Advance i SiPAP firmy
Viasys, Pakiet 17 - Akcesoria do respiratora Galileo Gold firmy Hamilton, Pakiet 18 - Akcesoria do
inkubatora otwartego SRN 10M, Pakiet 19 - Akcesoria neonatolagiczne, Pakiet 20 - Akcesoria do
laktatora medela Symphony, Pakiet 21 – Sprzęt do drenażu opłucnej u dzieci i noworodków, Pakiet 22
– Sprzęt jednorazowy do stanowiska do resuscytacji noworodków, Pakiet 23 – Sprzęt okulistyczny
(akcesoria) dla noworodków, Pakiet 24 – Sensory SpO2 do pulsoksymetrów Nellcor OxiMax N-600X i
Puritan Bennet NPB-190, Pakiet 25 – Pęsety anatomiczne i nożyczki chirurgiczne, Pakiet 26 –Cewniki
niezbędne do wykonania ciągłych, konwekcyjno-dyfuzyjnych terapii nerkozastępczych I, Pakiet 27 Cewniki niezbędne do wykonania ciągłych, konwekcyjno-dyfuzyjnych terapii nerkozastępczych II,
Pakiet 28 - Maski dla noworodków do resuscytatora, Pakiet 29 -Materiały eksploatacyjne
jednorazowego użytku oraz płyny niezbędne do wykonania ciągłych, konwekcyjno-dyfuzyjnych terapii
nerkozastępczych na bazie systemu MULTIFILTRATE firmy Fresenius Medical Care, Pakiet 30
-Resuscytator dla noworodków, Pakiet 31 -Zgłębnik PUR dożołądkowego lub dojelitowego, Pakiet 32–
Czujniki do pomiaru SpO2 i kabel połączeniowy technologii massimo do inkubatora Giraffa, Pakiet 33
– Nakłuwacze (nożyki) do pobierania krwi u noworodków, Pakiet 34– Czujniki do pulsoksymetru
kompatybilne z NELLCOR N-395,Pakiet 35 – Części zamienne do Defibrylatora Agilent M4735A
Heartstream XL.

II .5) Główny kod CPV: 33190000-8
Dodatkowe kody CPV:

II .6) Całkowita war tość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II .7) Czy pr zewiduj e się udzielenie zamówień, o któr ych mowa w ar t. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w ar t.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
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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:
II .8) Okr es, w któr ym r ealizowane będzie zamówienie lub okr es, na któr y została zawar ta umowa
r amowa lub okr es, na któr y został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
lub dniach:
lub
data r ozpoczęcia: lub zakończenia:

II .9) I nfor macj e dodatkowe:

SEK CJA III: INFORMACJE O CHARAK TERZE PRAWNYM, EK ONOMICZNYM,
FINANSOW YM I TECHNICZNYM
II I.1) WARUNK I UDZIAŁ U W POSTĘPOWANIU
II I.1.1) K ompetencj e lub upr awnienia do pr owadzenia okr eślonej działalności zawodowej , o
ile wynika to z odr ębnych pr zepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust 1b ustawy PZP.
Informacje dodatkowe
II I.1.2) Sytuacj a finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust 1b ustawy PZP.
Informacje dodatkowe
II I.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust 1b ustawy PZP.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
II I.2) PODSTAWY WYK L UCZENIA
II I.2.1) Podstawy wykluczenia okr eślone w ar t. 24 ust. 1 ustawy Pzp
II I.2.2) Zamawiaj ący pr zewiduj e wykluczenie wykonawcy na podstawie ar t. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
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II I.3) WYK AZ OŚWI ADCZEŃ SK Ł ADANYCH PRZEZ WYK ONAWCĘ W CEL U
WSTĘPNEGO POTWI ERDZENI A, ŻE NI E PODL EGA ON WYK L UCZENI U ORAZ
SPEŁ NIA WARUNK I UDZI AŁ U W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁ NI A K RYTERIA
SEL EK CJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu or az spełnianiu war unków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kr yter iów selekcj i
Nie
II I.4) WYK AZ OŚWI ADCZEŃ L UB DOK UM ENTÓW , SK Ł ADANYCH PRZEZ
WYK ONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANI E ZAM AWI AJACEGO W CEL U
POTWIERDZENIA OK OL I CZNOŚCI , O K TÓRYCH M OWA W ART. 25 UST. 1 PK T 3
USTAWY PZP:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 PZP, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 PZP. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia, o
którym mowa w ust. 1, może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokumenty, o
których mowa powyżej w pkt 7.1., składa z osobna każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania: na wezwanie Zamawiającego, złoży:
- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy w terminie 5 dni od dnia
wezwania przez Zamawiającego. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub
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dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych zakresie ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy zakresie dnia 17 lutego 2005 r. zakresie informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r.
poz. 352).
II I.5) WYK AZ OŚWI ADCZEŃ L UB DOK UM ENTÓW SK Ł ADANYCH PRZEZ
WYK ONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANI E ZAM AWI AJACEGO W CEL U
POTWIERDZENIA OK OL I CZNOŚCI , O K TÓRYCH M OWA W ART. 25 UST. 1 PK T 1
USTAWY PZP
II I.5.1) W ZAK RESIE SPEŁ NIANIA WARUNK ÓW UDZIAŁ U W POSTĘPOWANIU:

II I.5.2) W ZAK RESIE K RYTERIÓW SEL EK CJI :
II I.6) WYK AZ OŚWI ADCZEŃ L UB DOK UM ENTÓW SK Ł ADANYCH PRZEZ
WYK ONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANI E ZAM AWI AJACEGO W CEL U
POTWIERDZENIA OK OL I CZNOŚCI , O K TÓRYCH M OWA W ART. 25 UST. 1 PK T 2
USTAWY PZP
II I.7) INNE DOK UM ENTY NI E WYM IENIONE W pkt I II .3) - II I.6)
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony Formularz ofertowy
sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w
szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto,
zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności,
oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru
umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcy; 2) Oświadczenie wymienione w pkt. 6.1. niniejszej SIWZ tj.: załącznik
nr 3 do SIWZ – dotyczące Wykonawcy oraz innych podmiotów, jeżeli Wykonawca polega na
zdolnościach lub sytuacji określonych w art. 22a Ustawy Pzp. 3) Wypełniony Formularz
asortymentowo - cenowy (Załącznik nr 1 do SIWZ), stanowiący wartości realizacji zadania. 4)
Pełnomocnictwo – zgodnie z pkt. 8.3. niniejszej SIWZ. 5) Dokumenty przedmiotowe opisane w pkt.
6.2. SIWZ.

SEK CJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPI S
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IV.1.1) Tr yb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj ący żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Pr zewiduj e się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofer t w postaci katalogów elektr onicznych lub dołączenia do ofer t
katalogów elektr onicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia ofer ty war iantowej :
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Pr zewidywana liczba wykonawców, któr zy zostaną zapr oszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Infor macj e na temat umowy r amowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
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Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcj a elektr oniczna
Pr zewidziane j est pr zepr owadzenie aukcj i elektr onicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, któr ych war tości będą pr zedmiotem aukcj i elektr onicznej :
Pr zewiduj e się ogr aniczenia co do pr zedstawionych war tości, wynikaj ące z opisu pr zedmiotu
zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
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Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) K RYTERI A OCENY OFERT
IV.2.1) K r yter ia oceny ofer t:
IV.2.2) K r yter ia

IV.2.3) Zastosowanie pr ocedur y, o któr ej mowa w ar t. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocj acj e z ogłoszeniem, dialog konkur encyj ny, par tner stwo innowacyj ne
IV.3.1) Infor macj e na temat negocj acj i z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Infor macj e na temat dialogu konkur encyj nego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
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przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Infor macj e na temat par tner stwa innowacyj nego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) L icytacj a elektr oniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
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Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji 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:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZM IANA UM OWY
Pr zewiduj e się istotne zmiany postanowień zawar tej umowy w stosunku do tr eści ofer ty, na
podstawie któr ej dokonano wybor u wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORM ACJE ADM I NI STRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania infor macj i o char akter ze poufnym (jeżeli dotyczy):

Śr odki służące ochr onie infor macj i o char akter ze poufnym

IV.6.2) Ter min składania ofer t lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-05-26 , godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
>
IV.6.3) Ter min związania ofer tą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Pr zewiduj e się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w pr zypadku
niepr zyznania śr odków pochodzących z budżetu Unii Eur opej skiej or az niepodlegaj ących
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zwr otowi śr odków z pomocy udzielonej pr zez państwa członkowskie Eur opej skiego Por ozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), któr e miały być pr zeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Pr zewiduj e się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, j eżeli śr odki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub pr ace r ozwoj owe, któr e zamawiaj ący
zamier zał pr zeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu pr zyznane
Nie
IV.6.6) Infor macj e dodatkowe:

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOW YCH

Część nr : 1 Nazwa: Zestawy do wkłuć obwodowych neonatologiczny
1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
cena

100
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6) I NFORM ACJE DODATK OWE:

Część nr : 2 Nazwa: Zestawy do wkłuć centralnych neonatologiczny
1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
cena

100

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:

Część nr : 3 Nazwa: Zestawy do wkłuć centralnych – pediatryczne I
1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
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opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
cena

100

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:

Część nr : 4 Nazwa: Zestawy do wkłuć centralnych - pediatryczne II
1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
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4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
cena

100

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:

Część nr : 5 Nazwa: Zestaw do dożylnego wkłucia centralnego
1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
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cena

100

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:

Część nr : 6 Nazwa: Jednorazowe zestawy do tlenoterapii z nebulizacją
1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
cena

100

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:

Część nr : 7 Nazwa: Układy oddechowe I
1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
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-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
cena

100

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:

Część nr : 8 Nazwa: Układy oddechowe II
1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
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Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
cena

100

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:

Część nr : 9 Nazwa: Układy oddechowe, maski, worki anestetyczne pediatryczne
1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:

2017-05-18 10:44

21 z 41

http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=62ffb...

Kryterium Znaczenie
cena

100

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:

Część nr : 10 Nazwa: Przyrządy do pomp
1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
cena

100

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:

Część nr : 11 Nazwa: Przyrządy do pomp firmy Medima
1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
cena

100

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:

Część nr : 12 Nazwa: Osprzęt neonatologiczny - specjalistyczny
1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
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Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
cena

100

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:

Część nr : 13 Nazwa: Akcesoria do fototerapii
1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
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5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
cena

100

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:

Część nr : 14 Nazwa: Akcesoria do kardiomonitora Philips
1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
cena

100

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:

Część nr : 15 Nazwa: Akcesoria do respiratora oscylacyjnego
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1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
cena

100

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:

Część nr : 16 Nazwa: Akcesoria do respiratora Infant Flov Advance i SiPAP firmy Viasys
1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,
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3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
cena

100

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:

Część nr : 17 Nazwa: Akcesoria do respiratora Galileo Gold firmy Hamilton
1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
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data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
cena

100

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:

Część nr : 18 Nazwa: Akcesoria do inkubatora otwartego SRN 10M
1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
cena

100

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:
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Część nr : 19 Nazwa: Akcesoria neonatolagiczne
1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
cena

100

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:

Część nr : 20 Nazwa: Akcesoria do laktatora medela Symphony
1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,
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3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
cena

100

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:

Część nr : 21 Nazwa: Sprzęt do drenażu opłucnej u dzieci i noworodków
1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
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data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
cena

100

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:

Część nr : 22 Nazwa: Sprzęt jednorazowy do stanowiska do resuscytacji noworodków
1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
cena

100

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:
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Część nr : 23 Nazwa: Sprzęt okulistyczny (akcesoria) dla noworodków
1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
cena

100

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:

Część
nr :

24 Nazwa:

Sensory SpO2 do pulsoksymetrów Nellcor OxiMax N-600X i Puritan Bennet
NPB-190

1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
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uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
cena

100

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:

Część nr : 25 Nazwa: Pęsety anatomiczne i nożyczki chirurgiczne
1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
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okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
cena

100

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:

Część
nr :

26 Nazwa:

Cewniki niezbędne do wykonania ciągłych, konwekcyjno-dyfuzyjnych terapii
nerkozastępczych I

1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
cena

100
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6) I NFORM ACJE DODATK OWE:

Część
nr :

27 Nazwa:

Cewniki niezbędne do wykonania ciągłych, konwekcyjno-dyfuzyjnych terapii
nerkozastępczych II

1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
cena

100

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:

Część nr : 28 Nazwa: Maski dla noworodków do resuscytatora
1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
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-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
cena

100

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:

Część
nr :

Materiały eksploatacyjne jednorazowego użytku oraz płyny niezbędne do wykonania
29 Nazwa: ciągłych, konwekcyjno-dyfuzyjnych terapii nerkozastępczych na bazie systemu
MULTIFILTRATE firmy Fresenius Medical Care

1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,
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3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
cena

100

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:

Część nr : 30 Nazwa: Resuscytator dla noworodków
1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
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data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
cena

100

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:

Część nr : 31 Nazwa: Zgłębnik PUR dożołądkowego lub dojelitowego
1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
cena

100

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:
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Część
nr :

32 Nazwa:

Czujniki do pomiaru SpO2 i kabel połączeniowy technologii massimo do inkubatora
Giraffa

1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
cena

100

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:

Część nr : 33 Nazwa: Nakłuwacze (nożyki) do pobierania krwi u noworodków
1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp
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2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
cena

100

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:

Część nr : 34 Nazwa: Czujniki do pulsoksymetru kompatybilne z NELLCOR N-395
1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
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okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
cena

100

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:

Część nr : 35 Nazwa: Części zamienne do Defibrylatora Agilent M4735A Heartstream XL
1) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego
-okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty budowlane:Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu
zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art.91ust.2a ustawy Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) War tość części zamówienia(j eżeli zamawiaj ący podaj e infor macj e o war tości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas tr wania lub ter min wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00
5) K r yter ia oceny ofer t:
Kryterium Znaczenie
cena

100

6) I NFORM ACJE DODATK OWE:

2017-05-18 10:44

41 z 41

http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=62ffb...

2017-05-18 10:44

