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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110182-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Tarnobrzeg: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
2018/S 050-110182
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ul. Szpitalna 1
Tarnobrzeg
39-400
Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Sapielak-Majchrowska
Tel.: +48 158123209
E-mail: przetargi@szpitaltbg.pl
Faks: +48 158123209
Kod NUTS: PL824
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpitaltbg.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.szpitaltbg.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich
Tarnowskiej w Tarnobrzegu
Numer referencyjny: WSz – II.4.291.14.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
33141000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego
Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w 66 pakietach.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
3 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla
przedmiotu zamówienia.
4. Zasady realizacji przedmiotowej dostawy określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 1
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zestaw laktacyjny do laktatora Lovi.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin częściowy realizacji zamowienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 2
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Prowadnice do trudnych intubacji oraz aparaty ambu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin częściowy realizacji zamowienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 3
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Rurki krtaniowe LT-D oraz nosowo-gardłowe.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin częściowy realizacji zamowienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 4
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1. Elektrody jednorazowe do diatermii ERBE.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin częściowy realizacji zamowienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 5
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

13/03/2018
S50
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6 / 85

Dz.U./S S50
13/03/2018
110182-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

7 / 85

33141200
33141640
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Cewniki, zgłębniki, dreny.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin częściowy realizacji zamowienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 6
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141321
33141620
33141000
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Igły podpajęczynówkowe oraz wkłucia centralne.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin częściowy realizacji zamowienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
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4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 7
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620
33141000
33141320

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Porty naczyniowe i igły do wlewów.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin częściowy realizacji zamowienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 8
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zamknięty system do odsysania, rurki intubacyjne, filtry.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin częściowy realizacji zamowienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 9
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zestawy TERUMO.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin częściowy realizacji zamowienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 10
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33124130

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Żele i papiery rejestracyjne.
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin częściowy realizacji zamowienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 11
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
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33141620
33190000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Drobny sprzęt medyczny I.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin częściowy realizacji zamowienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 12
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
33141620
33141640

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Wkłady jednorazowe, zestawy do drenażu klatki piersiowej, woreczki do laparoskopii.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin częściowy realizacji zamowienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
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cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 13
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141323

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Igły do punkcji mostka i do biopsji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin częściowy realizacji zamowienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
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2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 14
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
33141620

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Zestawy uniwersalne do pompy infuzyjnej ABBOT oraz trójniki.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin częściowy realizacji zamowienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 15
Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141320

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Igły bezpiecznei.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin częściowy realizacji zamowienia / Waga: 40
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Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 16
Część nr: 16

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Rurki, zamknięty system do nawilżania i inhalacji oraz obwody oddechowe.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
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dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin częściowy realizacji zamowienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 17
Część nr: 17

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
33141220
33141640

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Końcówki do odsysania.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin częściowy realizacji zamowienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 18
Część nr: 18

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141310

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Strzykawki jałowe j.u.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin częściowy realizacji zamowienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.
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II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 19
Część nr: 19

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przyrządy do infuzji oraz kaniule/venflony.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin częściowy realizacji zamowienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
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4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 20
Część nr: 20

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Przyrządy dla potrzeb Oddziału Chemioterapii.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin częściowy realizacji zamowienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 21
Część nr: 21

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141320

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Igły jednorazowe jałowe do iniekcji atraumatycznych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin częściowy realizacji zamowienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 22
Część nr: 22

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Tamponady nosowe.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin częściowy realizacji zamowienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 23
Część nr: 23

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Neonatologiczny worek dla noworodka.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
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3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin częściowy realizacji zamowienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 24
Część nr: 24

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33181000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Osprzęt do aparatu typu Fresenius do terapii nerkozastępczej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin częściowy realizacji zamowienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 25
Część nr: 25

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141323

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Igła automatyczna do gruczołu krokowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin częściowy realizacji zamowienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.
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II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 26
Część nr: 26

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33141620

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Staplery doskórne, zestawy do nadłonowego drenażu pęcherzao.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin częściowy realizacji zamowienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
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4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 27
Część nr: 27

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Drobny sprzęt medyczny.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin częściowy realizacji zamowienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 28
Część nr: 28

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Materiały zużywalne do aparatu Infant Flow SiPAP system LP.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin częściowy realizacji zamowienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 29
Część nr: 29

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Jednorazowy przetwornik ABBOTT.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin częściowy realizacji zamowienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 30
Część nr: 30

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
33141620

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Zestaw do szynowania moczowodu i układ oddechowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
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3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin częściowy realizacji zamowienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 31
Część nr: 31

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Uchwyt elektrokardiochirurgiczny.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Pakiet 32
Część nr: 32
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141320

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Igły przeźroczyste.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 33
Część nr: 33

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Układ oddechowy do aparatu Neopuff.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
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cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 34
Część nr: 34

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Wkłady i złączki do strzykawki automatycznej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
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3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 35
Część nr: 35

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Preparator monopolarny.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 36
Część nr: 36

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141220

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Kaniula dotętnicza.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
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Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 37
Część nr: 37

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33141620

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Zestaw do pomiarów hemodynamicznych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 38
Część nr: 38

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Maski anestetyczne.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
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3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 39
Część nr: 39

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
33141323

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Igły do mammotome EX.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Pakiet 40
Część nr: 40
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33141640

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Dreny do laparoskopu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 41
Część nr: 41

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141320

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Igły doszpikowe.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
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cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 42
Część nr: 42

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Klipsy hemostatyczne.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.
4. Dostawa obejmuje również szkolenie personelu w zakresie stosowania przedmiotu umowy.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.

13/03/2018
S50
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

49 / 85

Dz.U./S S50
13/03/2018
110182-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

50 / 85

2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 43
Część nr: 43

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
33141320
33141640
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Igły endoskopowe, dreny, zawory.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 44
Część nr: 44

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Okularki,pokrowce.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 45
Część nr: 45

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przyrządy do przygotowywania cytostatyków.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
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3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 46
Część nr: 46

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Ostrza do artroskopii.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 47

13/03/2018
S50
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

54 / 85

Dz.U./S S50
13/03/2018
110182-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

55 / 85

Część nr: 47
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Castapack do lucentisu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 48
Część nr: 48

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zestaw do operacji zaćmy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.

13/03/2018
S50
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

56 / 85

Dz.U./S S50
13/03/2018
110182-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

57 / 85

5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 49
Część nr: 49

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zestaw do operacji witrektomii.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.
4. Oferty można składać na poszczególne pozycje.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
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3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 50
Część nr: 50

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33162000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zestaw do aparatu Megatron.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.
4. Oferty można składać na poszczególne pozycje.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 51
Część nr: 51

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33162000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Witrektom i komory testowe.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.
4. Oferty można składać na poszczególne pozycje.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 52
Część nr: 52

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33162000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Światłowód i wpust infuzyjny.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
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konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.
4. Oferty można składać na poszczególne pozycje.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 53
Część nr: 53

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141220

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
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II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Kaniule do operacji okulistycznych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.
4. Oferty można składać na poszczególne pozycje.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 54
Część nr: 54
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Narzędzia okulistyczne.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.
4. Oferty można składać na poszczególne pozycje.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 55
Część nr: 55

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33162200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Kasety jednodniowe.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
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5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 56
Część nr: 56

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Soczewka sferyczna i jednoczęściowa.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.
4. Oferty można składać na poszczególne pozycje.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
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3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 57
Część nr: 57

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Soczewka asferyczna i tylnokomorowa oraz pierścienie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.
4. Oferty można składać na poszczególne pozycje.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

13/03/2018
S50
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

66 / 85

Dz.U./S S50
13/03/2018
110182-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

67 / 85

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 58
Część nr: 58

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Soczewka afakijna i tylnokomorowa.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.
4. Oferty można składać na poszczególne pozycje.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 59
Część nr: 59

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33141640

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Nóż crescent oraz zestaw drenów.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
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konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 60
Część nr: 60

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1.Soczewki jednoczęściowe.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.
4. Oferty można składać na poszczególne pozycje.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 61
Część nr: 61

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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33141000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Soczewka hydrofilna.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 62
Część nr: 62

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Zestaw do porodu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.
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II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 63
Część nr: 63

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141220

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Kaniule bezpieczne.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
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cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 64
Część nr: 64

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Zestaw do cewnikowania.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
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3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 65
Część nr: 65

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Zestaw do wkłucia centralnego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 66
Część nr: 66

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Narzędzia dla oddziału okulistyki.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularzcenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego
standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne
dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
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Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu do 20 % zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w
danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej SIWZ (wraz z załącznikami).
3. Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na zasadach i warunkach
cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia
podstawowego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w pkt. 4.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zasady realizacji przedmiotowej dostawy określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
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IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/04/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 19/04/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu przy ul. Szpitalnej 1, 39-400 Tarnobrzeg,
pok. nr 117 (sala konferencyjna).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Marzec 2019 r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
I. Podstawy wykluczenia z postępowania
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w
postępowaniu na podstawie:
1) Przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 14-23 ustawy;
2) Przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, tj w stosunku do którego otwarto
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 poz. 1574, 1579, 1948
i2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
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likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z
dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 poz. 791).
II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia:
1. Wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
1) Do oferty każdy Wykonawca winien dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
jednolitego dokumentu zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu
Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. (Dz.Urz. UE L 3/16), w formie pisemnej – zgodnie
z Załączniku nr 4 do SIWZ, tzw. JEDZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
A) JEDZ zawiera:
a) informacje na temat Wykonawcy i jego przedstawicieli (Część II, sekcja A i B JEDZ);
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – informacje o
częściachzamówienia, które zostaną zrealizowane przez każdego z Wykonawców (Część II, sekcja A JEDZ);
c) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a ust. 1 Ustawy, a podmioty te zrealizują część zamówienia – informację o częściach zamówienia, których
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć tym podmiotom wraz z podaniem firm tych podmiotów (Część
II,sekcja C JEDZ);
d) wszystkie informacje konieczne dla potwierdzenia braku istnienia podstaw wykluczenia wskazanych w Części
C SIWZ (Część III JEDZ) i wszystkie informacje konieczne dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu określonych przez Zamawiającego (Część IV JEDZ).
2) W przypadku, gdy Wykonawca, zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo, składa JEDZ, o którym
mowa w pkt 1) dla każdego Podwykonawcy.
3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia wskazanych w Części C pkt II SIWZ oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ, o którym mowa w pkt 1) dotyczące tych
podmiotów.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ, o którym mowa w
pkt 1),składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w których każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5) W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Wykonawca,w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy,przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50,
poz.331, ze zm).
2. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu definitywnego potwierdzenia
spełnieniawarunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia 1) W celu definitywnego
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przezZamawiającego w Części C pkt
I SIWZ oraz braku podstaw wykluczeniu wskazanych w Części C pkt II SIWZZamawiający przed udzieleniem
zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń idokumentów, o których mowa w pkt 3).
2) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia,Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lubniektórych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 3), potwierdzających, że nie
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podlegająwykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy
do uznania,że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lubdokumentów.
3) W celu definitywnego, tj.: zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1), potwierdzenia, że Wykonawca
niepodlega wykluczeniu z postępowania, na żądanie Zamawiającego, przedkłada:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębneprzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
Ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5) Jeśli z informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ wynika, że wobec Wykonawcy
wydanoprawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłatlub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności
tychnależności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
5) Z uwagi na to, że treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ, odpowiadać będzie
zakresowiinformacji, których Zamawiający może wymagać poprzez żądanie złożenia oświadczenia o
braku orzeczeniawobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne,odstępuje się odżądania złożenia odrębnego oświadczenia w tym zakresie.
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że
oferowaneprzez Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
Zgodnie zzasadami określonymi w pkt 2.1) w celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy
odpowiadająwymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca składa:
1) Oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ – jeżeli dotyczy przedmiotowego
postępowania, że:
a) oferowane produkty posiadają odpowiednie dokumenty i są one aktualne dla przedmiotowego postępowania
oraz mogą być stosowane w służbie zdrowia zgodnie z Ustawą dla wyrobów kwalifikowanych jako wyroby
medyczne zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn.
zm.) (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów);
b) oferowane produkty kwalifikowane jako wyroby medyczne, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.), zostały wprowadzone do obrotu i stosowania na
terenie Polski, zgodnie z art. 58 w/w Ustawy;
c) Wykonawca przedłoży wyżej wymienione dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę) na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania;
2) Jeżeli prawo nie nakłada obowiązku posiadania dokumentów określonych w pkt 1) Wykonawca składa
stosowne oświadczenie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
3) W celu oceny/weryfikacji parametrów należy przedstawić Zamawiającemu po 1 szt. próbek dla całego
asortymentu ujętego w Pakiecie 9 i 45. Zaleca się aby próbki były opisane, której pozycji dotyczą;
4) Oświadczenie producenta w zakresie Pakietu 9 potwierdzające pełną kompatybilność asortymentu z pompą
infuzyjną kroplówkową typ: Terofuzion Infuzion Pump /model TE171/ oraz typu Terofuzion Infusion Pump /model
LE-700/;
5) Atest do przygotowywania cytostatyków dla pozycji 7 i 9 – 12 w Pakiecie 18;
6) Certyfikat do podawania leków cytostatycznych dla całego asortymentu ujętego w Pakiecie 20;
7) Certyfikat do przygotowywania i podawania leków cytostatycznych dla całego asortymentu ujętego w
Pakiecie 45;
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8) Kartę charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego producenta o zastosowanym plastyfikatorze,
zawierająca wyszczególnienie składników, w tym również plastyfikatora, dla pozycji 1 i 6 w Pakiecie 19. Zaleca
się aby w/w dokumenty były opisane, której pozycji danego Pakietu dotyczą.
III. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiastdokumentów, o których mowa w pkt II.2.3):
1. ppkt a – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejscezamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2. ppkt b – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
innyrównoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawcama siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albodokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; 3. Dokumenty, o których mowa
w pkt 1) ppkt a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkaniama
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, zastępuje
sięje dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osóbuprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przednotariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lubgospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejscezamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3 stosuje się.
IV. Dokumenty stanowiące ofertę – zawartość ofert: Oprócz dokumentów wymienionych wyżej oferta
winnazawierać:
1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty – załącznik nr 1 do SIWZ
2) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ.
3) Potwierdzenie złożenia wadium.
4) Pełnomocnictwo w przypadku gdy osoba lub osoby podpisujące ofertę działają na podstawie
pełnomocnictwai/lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
5) Zobowiązanie podmiotów trzecich.
V. Wymagania dotyczące wadium:
1. Ustala się wadium w wysokości:
Pakiet 1 – 27 zł.
Pakiet 2 – 625 zł.
Pakiet 3 – 136 zł.
Pakiet 4 – 789 zł.
Pakiet 5 – 1 070 zł.
Pakiet 6 – 2 298 zł.
Pakiet 7 – 1 058 zł.
Pakiet 8 – 2 694 zł.
Pakiet 9 – 1 236 zł.
Pakiet 10 – 727 zł.
Pakiet 11 – 2 763 zł.
Pakiet 12 – 1 006 zł.
Pakiet 13 – 229 zł.
Pakiet 14 – 116 zł.
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Pakiet 15 – 205 zł.
Pakiet 16 – 915 zł.
Pakiet 17 – 336 zł.
Pakiet 18 – 1 606 zł.
Pakiet 19 – 3 318 zł.
Pakiet 20 – 1 306 zł.
Pakiet 21 – 464 zł.
Pakiet 22 – 95 zł.
Pakiet 23 – 4 zł.
Pakiet 24 – 732 zł.
Pakiet 25 – 34 zł.
Pakiet 26 – 53 zł.
Pakiet 27 – 201 zł.
Pakiet 28 – 326 zł.
Pakiet 29 – 60 zł.
Pakiet 30 – 42 zł.
Pakiet 31 – 302 zł.
Pakiet 32 – 72 zł.
Pakiet 33 – 36 zł.
Pakiet 34 – 1 245 zł.
Pakiet 35 – 36 zł.
Pakiet 36 – 192 zł.
Pakiet 37 – 1 131 zł.
Pakiet 38 – 84 zł.
Pakiet 39 – 165 zł.
Pakiet 40 – 135 zł.
Pakiet 41 – 166 zł.
Pakiet 42 – 342 zł.
Pakiet 43 – 177 zł.
Pakiet 44 – 82 zł.
Pakiet 45 – 808 zł.
Pakiet 46 – 243 zł.
Pakiet 47 – 652 zł.
Pakiet 48 – 4 200 zł.
Pakiet 49 – 2 265 zł., w tym: Pozycja 1 – 2 160 zł.; Pozycja 2 – 90 zł.; Pozycja 3 – 15 zł.
Pakiet 50 – 242 zł.,w tym: Pozycja 1 – 144 zł.; Pozycja 2 – 63 zł.; Pozycja 3 – 8 zł., Pozycja 4 – 27 zł.
Pakiet 51 – 2 364 zł., w tym: Pozycja 1 – 300 zł.; Pozycja 2 – 630 zł.; Pozycja 3 – 1 380 zł.; Pozycja 4 – 27
zł.;Pozycja 5 – 27 zł.
Pakiet 52 – 1 414 zł., w tym: Pozycja 1 – 1 368 zł.; Pozycja 2 – 44 zł.; Pozycja 3 – 2 zł.
Pakiet 53 – 128 zł., w tym: Pozycja 1 – 35 zł.; Pozycja 2 – 20 zł.; Pozycja 3 – 18 zł.; Pozycja 4 – 18 zł.; Pozycja5
– 4 zł.; Pozycja 6 – 6 zł.; Pozycja 7 – 6 zł.; Pozycja 8 – 23 zł.
Pakiet 54 – 903 zł. w tym: Pozycja 1 – 59 zł.; Pozycja 2 – 42 zł.; Pozycja 3 – 10 zł.; Pozycja 4 – 17 zł.; Pozycja
5– 139 zł.; Pozycja 6 – 22 zł.; Pozycja 7 – 37 zł.; Pozycja 8 – 570 zł.; Pozycja 9 – 9 zł.
Pakiet 55 – 772 zł.;
Pakiet 56 – 3 375 zł., w tym: Pozycja 1 – 375 zł.; Pozycja 2 – 3 000 zł.
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Pakiet 57 – 2 247 zł., w tym: Pozycja 1 – 1 116 zł.; Pozycja 2 – 111 zł.; Pozycja 3 – 95 zł.; Pozycja 4 – 157
zł.;Pozycja 5 – 120 zł.; Pozycja 6 – 378 zł.; Pozycja 7 – 14 zł.; Pozycja 8 – 203 zł.; Pozycja 9 – 54 zł.
Pakiet 58 – 531 zł., w tym: Pozycja 1 – 255 zł.; Pozycja 2 – 276 zł.;
Pakiet 59 – 2 370 zł.Pakiet 60 – 3 659 zł., w tym: Pozycja 1 – 3 000 zł.; Pozycja 2 – 659 zł.
Pakiet 61 – 3 120 zł.
Pakiet 62 – 66 zł.
Pakiet 63 – 102 zł.
Pakiet 64 – 72 zł.
Pakiet 65 – 18 zł.
Pakiet 66 – 213 zł.
2. Wykonawca wnosi wadium:
1) W pieniądzu, sposób przekazania: na konto zamawiającego: Bank Pekao SA 66 1240 2744 1111 0010 2187
3439.
2) W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
3) W gwarancjach bankowych.
4) W gwarancjach ubezpieczeniowych.
5) W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w pkt 2. 1), wadium musi wpłynąć na rachunek
bankowy Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert.
4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Ustawy musi wynikać bezwarunkowe,
nieodwołalne, i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz
Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:
1) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy
2) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie
wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowoduje brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej
5. Oryginały dokumentów o wniesieniu wadium w formach o których mowa w pkt 2 2) do 5) winny być dołączone
do oferty w osobnej kopercie, opisanej jak koperta dla oferty z dopiskiem „wadium przetargowe”.
6. Wadium zwracane będzie zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 Ustawy. Zamawiający zwróci oryginał dokumentu
wadium wniesionego w formach określonych w pkt 2 2) do 5). W dokumentacji przetargowej zostanie
poświadczona „za zgodność z oryginałem” kserokopia zwróconego dokumentu wadium.
7. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.
VI. Opis kryteriów oceny ofert
Cena brutto 60%
Termin częściowy realizacji zamówienia 40%
unkty za kryterium dla n – tego Wykonawcy będą obliczane wg wzoru:
a) dla kryterium – cena brutto
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P cn = C min/C n x 60 pkt
gdzie: 1% = 1 pkt
( P c n ) – ilość punktów za cenę dla ocenianego Wykonawcy;
( C min ) – najniższa cena spośród ocenianych ofert;
( C n ) – cena zawarta w badanej ofercie;
b) dla kryterium – Termin częściowy realizacji zamówienia
Termin częściowy realizacji zamówienia: do 3 dni – 0 pkt (warunek minimalny); do 2 dni – 10 pkt; 1 dzień – 40
pkt
R n = R b/ R max x 40 pkt
gdzie: 1% = 1 pkt
(R n) – ilość punktów za termin częściowy realizacji zamówienia dla ocenianego Wykonawcy;
(R b) – punkty badanej oferty;
(R max) – punkty za termin częściowy realizacji zamówienia najwyższej oferty spośród ocenianych ofert
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów zgodnie z
poniższym wzorem: P cn + R n
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zgodnie z zapisami Ustawy Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.
3. Przesłanki wniesienie odwołania.
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
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4. W sprawie środków ochrony prawnej stosuje się przepisy Działu VI Środki ochrony prawnej, art. 179 i nast.
Ustawy.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/03/2018
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