
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

"sukcesywna 12 miesięczna dostawa rękawic diagnostycznych niejałowych dla SPZOZ w
Wolsztynie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
WOLSZTYNIE

1.3.) Oddział zamawiającego: SPZOZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970773426

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wschowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Wolsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzozwolsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozwolsztyn.pl

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"sukcesywna 12 miesięczna dostawa rękawic diagnostycznych niejałowych dla SPZOZ w
Wolsztynie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5154ba20-7dc1-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00033946/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-25 12:29

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

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_wolsztyn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_wolsztyn

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2)
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod
adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_wolsztyn 
3) W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami w zakresie:
 przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków
dowodowych;
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub
innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści
przedmiotowych środków dowodowych;
 przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień
publicznych;
 przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
 przesyłania odwołania/inne
 odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”. 
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę
ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość
do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
zamawiającego.
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4) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji
“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
wykonawcy.
5) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Pełne informacje ze względu na
ograniczona ilość znaków zostały określone w rozdz. 10 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Wolsztyn, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn; tel. 068/347-73-00; tel. 68 347 73 00
(centrala)tel. 68 347 73 54 (centrala - informacja), tel. 68 347 73 55 (sekretariat Dyrektora), fax. 68 384
25 90, poczta elektroniczna: sekretariat@spzozwolsztyn.pl/
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iod@spzozwolsztyn.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Pełne informacje ze względu na ograniczoną ilość
znaków zostały określone w rozdz. 21 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/3/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
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4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest "sukcesywna 12 miesięczna dostawa rękawic
diagnostycznych niejałowych dla SPZOZ w Wolsztynie”. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia ("OPZ") oraz wymagane ilości zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ (Pakiet
nr 1). Nie dopuszcza się możliwości pominięcia pozycji w pakiecie. Pominięcie pozycji
spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 PZP. c) Zamawiający wymaga,
aby zaoferowane rękawice medyczne w dniu dostawy posiadały nie krótszą niż 3 miesięczną
datę przydatności do użytku, a na każdym dostarczonym opakowaniu przedmiotu umowy była
podana data ważności. 
d) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był zgodny z Dyrektywą 93/42 /EEC oraz
89/686/EEC lub równoważną,
e) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia, który został zakwalifikowany jako wyrób
medyczny spełniał narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu
na terenie RP, posiadał wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z
Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj.Dz. U. z 2021.1565 t.j.) 
f) Rękawice medyczne muszą spełniać właściwe dla każdego z nich wymogi jakościowe,
wymogi co do opakowania (znak CE na opakowaniu) i przechowywania oraz posiadać
pozwolenie dopuszczające do obrotu.
g) Towar dostarczony w uzgodnionych opakowaniach winien mieć na opakowaniu pojedynczym
oznaczenia fabryczne, nadruki w języku polskim lub międzynarodowym, handlową nazwę
produktu, widoczne oznaczenie rozmiaru, ilość, datę lub serię produkcji, termin przydatności do
użytku, nazwę i adres producenta, znak CE, poziom AQL, nr jednostki notyfikującej, a na
opakowaniu zbiorczym, co najmniej nazwę wyrobu i oznaczenie producenta.
h) Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków sukcesywnych dostaw zawarto we wzorze
umowy, która stanowi integralną część niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z PRAWA OPCJI. Zamawiający jest uprawniony
zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący takie same dostawy (analogiczne),
jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (w pakiecie) („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą
dostawy analogiczne, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym w ramach danego Pakietu stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle
wyboru Zamawiającego, mogą zostać zamówione wszystkie, niektóre lub jedną z pozycji
wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym
część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem
Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji
mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 50% wartości przedmiotu
zamówienia określonej we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SWZ. Podstawą określenia
wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny
jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część
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Oferty. 
 Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku wystąpienia potrzeby
zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw stanowiących przedmiot zamówienia na skutek zmiany
warunków epidemiologicznych, zwiększenia ilości przyjmowanych pacjentów, zmian w sposobie
leczenia pacjentów, w przypadku zlecenia lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań, jak
również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych dostawców przedmiotu
zamówienia w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia
niezbędnych dostaw oraz w przypadku powierzania wykonawcy dostaw stanowiących
wykonawstwo zastępcze w stosunku do dostaw realizowanych przez innego wykonawcę.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
Cena – 60 %
Termin realizacji dostaw częściowych - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji dostaw częściowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
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postępowania na warunkach określonych w rozdziale 6 oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :
 Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów :
 Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
 Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej :
5) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, lub wykonuje co najmniej dwie
dostawy (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) rękawic
medycznych o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto każda;

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

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji (załącznik nr 7) zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art.125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego
na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
-odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia doku-
mentów, o których mowa w ust. 5, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogól-
nodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:
1) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1. pkt. 4) informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że: (b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona
ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) Dokument, o których mowa w pkt 9.7 pkt. 1 powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed ich złożeniem. 
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt. 9.7 pkt. 1 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt
7.1. pkt 4) na zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.1 pkt. 4 i 3 dotyczących tych podmiotów,
potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
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5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: -wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powt. się lub
ciągłych również wykonyw., w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane (zał.5), oraz załączeniem -
dowody określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dok. sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 m-cy;-odpisu lub informacji z KRS, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do
złożenia doku-mentów, o których mowa w ust. 5, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogól-nodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do
tych dok. W celu potwierdz.spełn.przez wykonawcę war. udziału w postęp. Zamawiający żąda
następujących podmiot. środków dowodowych tj. próbek, opisów (karty techniczne), których
autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Wymagania
dotyczące ilości oraz rodzaju została określona w zał. 2 SWZ (w pakiecie pod tabelą). Z uwagi na
wymóg przedst. próbki w postaci modelu fiz. w wył. jest komun. elektr., próbkę należy przesłać za
pośr.operatora poczt.- ust.z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe ( adres: SPZOZ w Wolsztynie,
ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn z dopiskiem Sekretariat, zaświad.niezależnego podm.uprawn. do
kontroli jakości potwier.że dostar.produkty odpowiadają określ.nrmom lub specyf.tech.:tj. właściwych
Certyf. CE, deklaracji zgodności CE, deklaracji zgodności WE dla śr.ochr. indyw., rap. z badań prod.
(zgod.z przedstaw. próbk.) oraz raport jedn. akredytow. w zakresie odpor. chem.i właśc. norm PN.
Przedmiot. wymóg został szczeg. określony w zał. 2 SWZ – pakiet 1. Wykonawca może w celu
potwierdzenia speł.war.udziału w post. polegać na zdoln. techn.lub zaw. (warunki w pkt 7.1. pkt 4)
innych podm. niezależnie od char. praw.łączących go z nimi stos. prawnych. Wykonawca, który polega
na zdol. techn. lub zawod.(warunki wsk. w pkt 7.1. pkt 4) składa wraz z ofertą:1)zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb. zasob.na potrzeby real.
danego zam.lub inny podmiot. śr. dowod. potwierdz., że wykonawca realizując zam. będzie dyspon.
niezb. zasobami tych podm. Zobow. podmiotu udostępn. zasoby, o którym mowa wyżej, potw., że
stos.łączący Wykon. podm. udostępn. zasoby gwarantuje rzeczyw.dostęp do tych zasobów oraz
określa w szczeg.:(1)zakres dostęp. wykonawcy zasob.podmiotu udostęp. zasoby; (2)sposób i okres
udostępn.wykonawcy i wykorzyst.przez niego zasobów podmiotu udostępn. te zasoby przy wykon.
zamówienia; (3)czy i w jakim zakresie podmiot udostęp. zasoby, na zdoln. którego wykonawca polega
w odniesieniu do warun. udziału w postęp. dot. wykszt. kwalif.zawod. lub dośw. zrealizuje dostawy,
których wskazane zdol.dotyczą. Niewiążący wzór zobow. do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ. 2)ośw.
podmiotu udostęp.zasoby, potwierdz. brak podstaw wyklucz.tego podmiotu oraz odpowiednio
speł.war.udziału w postęp. w zakresie, w jakim wyk. powołuje się na jego zas.zał. nr 3. UWAGA:
Wykonawca nie może, po upływie ter. skł. ofert, powoływać się na zdoln. lub sytuację podm. udostęp.
zasoby, jeżeli na etapie skł.ofert nie polegał on w danym zakresie na zdol.lub sytuacji podm.udostępn.
zasoby.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
13) Dokumenty składane wraz z ofertą:
1. Formularz ofertowy - stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ. 
2. Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 - (formularz asortymentowo-ilościowo- cenowy) Pakiet
1
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z prowadzonego postępowania
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oraz o spełnianiu warunków uczestnictwa- załącznik nr 3 (A i B) 
4. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w
postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (Niewiążący wzór
zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
5. Oświadczenia Podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia z
prowadzonego postępowania załącznik nr 3 oraz spełnianiu warunków w zakresie
udostępnianego zasobu. 
6. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, jeżeli zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
7. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 7 powyżej, zamawiający może żądać od
wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania wykonawcy.
8. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych SWZ,
9. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika
ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia.
10. Dokumenty, o których mowa wyżej 9) SWZ dla osoby działającej w imieniu podmiotu
udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP,
11. oświadczenia w zakresie kryterium oceny ofert - na formularzu oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

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

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Strony na zasadzie art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że zmiana
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umowy może nastąpić wg zasad i na warunkach określonych poniżej. 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach:
a) zmiany nie powodujące zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz terminu realizacji
zamówienia tj. w przypadku zaistnienia następujących okoliczności : 
1. zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.),
2. zmiany nazwy handlowej oferowanego przedmiotu Umowy, 
3. zmiany sposobu konfekcjonowania przedmiotu Umowy . W takim przypadku nastąpi
przeliczenie ilości sztuk na odpowiednią ilość opakowań. 
4. zmiany wyglądu opakowań wprowadzonych przez producenta, 
5. zmiany zasad etykietowania przedmiotu Umowy wskutek zmienionych regulacji prawnych,
6. zmian numerów katalogowych
7. wystąpienia braku przedmiotu Umowy na rynku z przyczyn niezależnych od dostawcy (np.
wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji, wstrzymanie produkcji przez właściwe organy
nadzoru farmaceutycznego), wstrzymanie produkcji przez producenta, brak dostępności
przedmiotu umowy na rynku a istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym
zastosowaniu, produktem równoważnym, ale przy cenie nie wyższej niż określona w umowie,
przerwanie ciągłości dostaw z uwagi na trwający stan pandemii. 
b) zmiany, w zakresie asortymentu objętego przedmiotem umowy nie powodujące zmian
wysokości wynagrodzenia oraz zmian terminu realizacji zamówienia tj: 
1) dopuszcza się możliwość wystąpienia zmian asortymentu (dot. między innymi zmiany nr
katalogowego, nazwy handlowej produktu, sposobu konfekcjonowania, wprowadzenia
zamiennika lub produktu nowszej generacji) przy zachowaniu jego minimalnych parametrów
jakościowych określonych w Umowie i przy cenie nie wyższej niż określona w Umowie oraz
uzyskaniu akceptacji Zamawiającego,
2) zmian asortymentu objętego przedmiotem Umowy spowodowanego zmianą przepisów prawa
lub zmian w wykonywanych procedurach medycznych,
3) w przypadku zaistnienie incydentu medycznego – możliwość wprowadzenia produktu
równoważnego o tych samych lub wyższych parametrach i zastosowaniu za wyraźną zgodą
zamawiającego,
4) Dopuszcza się możliwość zastąpienia oferowanego przedmiotu Umowy innym pod
warunkiem, że będą spełniać wszystkie minimalne wymogi jakościowe przedstawione w SWZ, a
dodatkowo ze względu na zmiany produkcyjne czy technologiczne jakość produkowanych
materiałów medycznych okaże się nie gorsza niż pierwotnie oferowane, wprowadzony zostanie
do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany lub udoskonalony. 
c) zmiany w zakresie zmiany wynagrodzenia wykonawcy: 
Pełne informacje w zakresie możliwości zmiany Umowy ze względu na ograniczona ilość
znaków zostały określone w załączniku nr 8 do SWZ- wzór umowy

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-08 09:00

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

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-08 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-10
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	3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
	3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1)	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztyn, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn; tel. 068/347-73-00; tel. 68 347 73 00 (centrala)tel. 68 347 73 54 (centrala - informacja), tel. 68 347 73 55 (sekretariat Dyrektora), fax. 68 384 25 90, poczta elektroniczna: sekretariat@spzozwolsztyn.pl/ 2)	administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@spzozwolsztyn.pl 3)	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4)	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 5)	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6)	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7)	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Pełne informacje ze względu na ograniczoną ilość znaków zostały określone w rozdz. 21 SWZ.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: TP/3/2022
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
	4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: Cena – 60 % Termin realizacji dostaw częściowych	 - 40%
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji dostaw częściowych
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji (załącznik nr 7) zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, -odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia doku-mentów, o których mowa w ust. 5, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogól-nodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: 1) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1. pkt. 4) informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 2)	Dokument, o których mowa w pkt 9.7 pkt. 1 powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.  3)	Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.7 pkt. 1 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. pkt 4) na zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.1 pkt. 4 i 3 dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: -wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powt. się lub ciągłych również wykonyw., w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane (zał.5), oraz załączeniem -dowody określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dok. sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 m-cy;-odpisu lub informacji z KRS, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia doku-mentów, o których mowa w ust. 5, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogól-nodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dok. W celu potwierdz.spełn.przez wykonawcę war. udziału w postęp. Zamawiający żąda następujących podmiot. środków dowodowych tj. próbek, opisów (karty techniczne), których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Wymagania dotyczące ilości oraz rodzaju została określona w zał. 2 SWZ (w pakiecie pod tabelą). Z uwagi na wymóg przedst. próbki w postaci modelu fiz. w wył. jest komun. elektr., próbkę należy przesłać za pośr.operatora poczt.- ust.z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe ( adres: SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn z dopiskiem Sekretariat, zaświad.niezależnego podm.uprawn. do kontroli jakości potwier.że dostar.produkty odpowiadają określ.nrmom lub specyf.tech.:tj. właściwych Certyf. CE, deklaracji zgodności CE, deklaracji zgodności WE dla śr.ochr. indyw., rap. z badań prod. (zgod.z przedstaw. próbk.) oraz raport jedn. akredytow. w zakresie odpor. chem.i właśc. norm PN. Przedmiot. wymóg został szczeg. określony w zał. 2 SWZ – pakiet 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia speł.war.udziału w post. polegać na zdoln. techn.lub zaw. (warunki w pkt 7.1. pkt 4) innych podm. niezależnie od char. praw.łączących go z nimi stos. prawnych. Wykonawca, który polega na zdol. techn. lub zawod.(warunki wsk. w pkt 7.1. pkt 4) składa wraz z ofertą:1)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb. zasob.na potrzeby real. danego zam.lub inny podmiot. śr. dowod. potwierdz., że wykonawca realizując zam. będzie dyspon. niezb. zasobami tych podm. Zobow. podmiotu udostępn. zasoby, o którym mowa wyżej, potw., że stos.łączący Wykon. podm. udostępn. zasoby gwarantuje rzeczyw.dostęp do tych zasobów oraz określa w szczeg.:(1)zakres dostęp. wykonawcy zasob.podmiotu udostęp. zasoby; (2)sposób i okres udostępn.wykonawcy i wykorzyst.przez niego zasobów podmiotu udostępn. te zasoby przy wykon. zamówienia; (3)czy i w jakim zakresie podmiot udostęp. zasoby, na zdoln. którego wykonawca polega w odniesieniu do warun. udziału w postęp. dot. wykszt. kwalif.zawod. lub dośw. zrealizuje dostawy, których wskazane zdol.dotyczą. Niewiążący wzór zobow. do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ. 2)ośw. podmiotu udostęp.zasoby, potwierdz. brak podstaw wyklucz.tego podmiotu oraz odpowiednio speł.war.udziału w postęp. w zakresie, w jakim wyk. powołuje się na jego zas.zał. nr 3. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie ter. skł. ofert, powoływać się na zdoln. lub sytuację podm. udostęp. zasoby, jeżeli na etapie skł.ofert nie polegał on w danym zakresie na zdol.lub sytuacji podm.udostępn. zasoby.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-08 09:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_wolsztyn
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-08 09:15
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-10



