
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Sukcesywny zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w okresie 12
miesięcy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 610317845

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narodowych Sił Zbrojnych 5

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 242678400

1.5.8.) Numer faksu: -

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wspritsplock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://wspritsplock.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

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:

Sukcesywny zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w okresie 12
miesięcy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2dcd5f44-a8ab-11eb-911f-9ad5f74c2a25
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00043325/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-29 11:38

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002148/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Sukcesywny zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ
WSPRiTS w Płocku w okresie 12 miesięcy.

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/wspritsplock

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/wspritsplock

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin
Platformy zakupowej dostępny pod adresem internetowym https://platformazakupowa.pl/strona/1-
regulamin Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj.
bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej),
akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w wyżej wymienionym Regulaminie oraz uznaje
go za wiążący

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): 1. 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
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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 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i
Transportu Sanitarnego w Płocku;2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym
można się kontaktować pod adresem e-mail: ido@wspritsplock.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.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z
tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać
Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17
ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TZPiZI.261/01/D/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

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

4.1.5.) Wartość zamówienia: 873888,30 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8
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4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

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

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup sprzętu jednorazowego użytku – załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 134369,10 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33124130-5 - Wyroby diagnostyczne

33141620-2 - Zestawy medyczne

33157110-9 - Maski tlenowe

33171200-1 - Przyrządy do resuscytacji

33194200-8 - Urządzenia i przyrządy do transfuzji

35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

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

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert dla części
zamówienia od nr 2 do nr 9:Cena oferty brutto w PLN (C) - 60% - maksymalnie 60 pkt.Czas dostawy
(CzD) - 20% - maksymalnie 20 pkt.Termin płatności (TP) - 20% - maksymalnie 20 pkt.2. Oferta, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia
zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą ze wzoru:CLP= C
+ CzD + TPgdzie:CLP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie;C – liczba punktów przyznanych
za kryterium Cena;CzD – liczba punktów przyznanych za kryterium Czas dostawy;TP - liczba punktów
przyznanych za kryterium Termin płatności.3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:1)
Cena (C) – waga 60%C=cena najniższa brutto/cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt. x 60%2) Czas
dostawy (CzD) – waga 20% - do przyznania liczby punktów Wykonawcy za przedmiotowe kryterium
wykorzystana zostanie następująca zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dostawę w
terminie:a) do 24 godzin w dni robocze otrzyma - 20 pkt.b) do 48 godzin w dni robocze otrzyma – 10
pkt.c) do 72 godzin w dni robocze otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w Formularzu Ofertowym powinien
dokonać odpowiedniego zapisu, w jakim czasie będzie dokonywał cząstkowych dostaw przedmiotu
zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu, Zamawiający uzna, że wykonawca
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oferuje czas dostawy do 72 godzin w dni robocze i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym
kryterium.Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.3) Termin płatności (TP) – waga 20% - do określenia liczby punktów
uzyskanej przez Wykonawcę za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca
zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje:a) 30 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 20
pkt.b) 14 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w formularzu ofertowym
powinien dokonać odpowiedniego zapisu, z jakim terminem płatności będzie wystawiał fakturę za
cząstkowe dostawy przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu o
terminie płatności faktury za dostawy cząstkowe, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 14 dniowy
termin płatności za fakturę i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.4. Ocena końcowa
oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione w ust. 1 odpowiednio dla
każdej części zamówienia według wzoru:Ocena końcowa = Cena + Czas dostawy + Termin
płatności.Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i w ten sposób zostanie przeliczona liczba punktów.5. Punktacja
przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba
punktów.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz
wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.8. Zamawiający
udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

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

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert dla części zamówienia od nr 2 do nr
9:Cena oferty brutto w PLN (C) - 60% - maksymalnie 60 pkt.Czas dostawy (CzD) - 20% -
maksymalnie 20 pkt.Termin płatności (TP) - 20% - maksymalnie 20 pkt.2. Oferta, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą
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ze wzoru:CLP= C + CzD + TPgdzie:CLP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie;C –
liczba punktów przyznanych za kryterium Cena;CzD – liczba punktów przyznanych za kryterium
Czas dostawy;TP - liczba punktów przyznanych za kryterium Termin płatności.3. Zasady oceny
ofert w poszczególnych kryteriach:1) Cena (C) – waga 60%C=cena najniższa brutto/cena oferty
ocenianej brutto x 100 pkt. x 60%2) Czas dostawy (CzD) – waga 20% - do przyznania liczby
punktów Wykonawcy za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca zasada:W
przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dostawę w terminie:a) do 24 godzin w dni robocze
otrzyma - 20 pkt.b) do 48 godzin w dni robocze otrzyma – 10 pkt.c) do 72 godzin w dni robocze
otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w Formularzu Ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu,
w jakim czasie będzie dokonywał cząstkowych dostaw przedmiotu zamówienia. Jeżeli
Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu, Zamawiający uzna, że wykonawca oferuje czas
dostawy do 72 godzin w dni robocze i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.Przez
„dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.3) Termin płatności (TP) – waga 20% - do określenia liczby punktów
uzyskanej przez Wykonawcę za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca
zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje:a) 30 dniowy termin płatności za fakturę
otrzyma – 20 pkt.b) 14 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w
formularzu ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu, z jakim terminem płatności
będzie wystawiał fakturę za cząstkowe dostawy przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie
dokona odpowiedniego zapisu o terminie płatności faktury za dostawy cząstkowe, Zamawiający
uzna, że Wykonawca oferuje 14 dniowy termin płatności za fakturę i przyzna danemu
Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.4. Ocena końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych
za wszystkie kryteria wymienione w ust. 1 odpowiednio dla każdej części zamówienia według
wzoru:Ocena końcowa = Cena + Czas dostawy + Termin płatności.Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.
i w ten sposób zostanie przeliczona liczba punktów.5. Punktacja przyznawana ofertom w
poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba
punktów.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.7. W toku
badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

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

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup elektrod EKG – załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 15100 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33124130-5 - Wyroby diagnostyczne
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4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

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

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert dla części
zamówienia od nr 2 do nr 9:Cena oferty brutto w PLN (C) - 60% - maksymalnie 60 pkt.Czas dostawy
(CzD) - 20% - maksymalnie 20 pkt.Termin płatności (TP) - 20% - maksymalnie 20 pkt.2. Oferta, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia
zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą ze wzoru:CLP= C
+ CzD + TPgdzie:CLP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie;C – liczba punktów przyznanych
za kryterium Cena;CzD – liczba punktów przyznanych za kryterium Czas dostawy;TP - liczba punktów
przyznanych za kryterium Termin płatności.3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:1)
Cena (C) – waga 60%C=cena najniższa brutto/cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt. x 60%2) Czas
dostawy (CzD) – waga 20% - do przyznania liczby punktów Wykonawcy za przedmiotowe kryterium
wykorzystana zostanie następująca zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dostawę w
terminie:a) do 24 godzin w dni robocze otrzyma - 20 pkt.b) do 48 godzin w dni robocze otrzyma – 10
pkt.c) do 72 godzin w dni robocze otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w Formularzu Ofertowym powinien
dokonać odpowiedniego zapisu, w jakim czasie będzie dokonywał cząstkowych dostaw przedmiotu
zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu, Zamawiający uzna, że wykonawca
oferuje czas dostawy do 72 godzin w dni robocze i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym
kryterium.Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.3) Termin płatności (TP) – waga 20% - do określenia liczby punktów
uzyskanej przez Wykonawcę za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca
zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje:a) 30 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 20
pkt.b) 14 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w formularzu ofertowym
powinien dokonać odpowiedniego zapisu, z jakim terminem płatności będzie wystawiał fakturę za
cząstkowe dostawy przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu o
terminie płatności faktury za dostawy cząstkowe, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 14 dniowy
termin płatności za fakturę i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.4. Ocena końcowa
oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione w ust. 1 odpowiednio dla
każdej części zamówienia według wzoru:Ocena końcowa = Cena + Czas dostawy + Termin
płatności.Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i w ten sposób zostanie przeliczona liczba punktów.5. Punktacja
przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba
punktów.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz
wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.8. Zamawiający
udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
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4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

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

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert dla części zamówienia od nr 2 do nr
9:Cena oferty brutto w PLN (C) - 60% - maksymalnie 60 pkt.Czas dostawy (CzD) - 20% -
maksymalnie 20 pkt.Termin płatności (TP) - 20% - maksymalnie 20 pkt.2. Oferta, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą
ze wzoru:CLP= C + CzD + TPgdzie:CLP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie;C –
liczba punktów przyznanych za kryterium Cena;CzD – liczba punktów przyznanych za kryterium
Czas dostawy;TP - liczba punktów przyznanych za kryterium Termin płatności.3. Zasady oceny
ofert w poszczególnych kryteriach:1) Cena (C) – waga 60%C=cena najniższa brutto/cena oferty
ocenianej brutto x 100 pkt. x 60%2) Czas dostawy (CzD) – waga 20% - do przyznania liczby
punktów Wykonawcy za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca zasada:W
przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dostawę w terminie:a) do 24 godzin w dni robocze
otrzyma - 20 pkt.b) do 48 godzin w dni robocze otrzyma – 10 pkt.c) do 72 godzin w dni robocze
otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w Formularzu Ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu,
w jakim czasie będzie dokonywał cząstkowych dostaw przedmiotu zamówienia. Jeżeli
Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu, Zamawiający uzna, że wykonawca oferuje czas
dostawy do 72 godzin w dni robocze i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.Przez
„dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.3) Termin płatności (TP) – waga 20% - do określenia liczby punktów
uzyskanej przez Wykonawcę za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca
zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje:a) 30 dniowy termin płatności za fakturę
otrzyma – 20 pkt.b) 14 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w
formularzu ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu, z jakim terminem płatności
będzie wystawiał fakturę za cząstkowe dostawy przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie
dokona odpowiedniego zapisu o terminie płatności faktury za dostawy cząstkowe, Zamawiający
uzna, że Wykonawca oferuje 14 dniowy termin płatności za fakturę i przyzna danemu
Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.4. Ocena końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych
za wszystkie kryteria wymienione w ust. 1 odpowiednio dla każdej części zamówienia według
wzoru:Ocena końcowa = Cena + Czas dostawy + Termin płatności.Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.
i w ten sposób zostanie przeliczona liczba punktów.5. Punktacja przyznawana ofertom w
poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba
punktów.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje
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Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.7. W toku
badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

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

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup rękawic jednorazowych i chirurgicznych – załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 260985,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

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

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert dla części
zamówienia od nr 2 do nr 9:Cena oferty brutto w PLN (C) - 60% - maksymalnie 60 pkt.Czas dostawy
(CzD) - 20% - maksymalnie 20 pkt.Termin płatności (TP) - 20% - maksymalnie 20 pkt.2. Oferta, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia
zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą ze wzoru:CLP= C
+ CzD + TPgdzie:CLP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie;C – liczba punktów przyznanych
za kryterium Cena;CzD – liczba punktów przyznanych za kryterium Czas dostawy;TP - liczba punktów
przyznanych za kryterium Termin płatności.3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:1)
Cena (C) – waga 60%C=cena najniższa brutto/cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt. x 60%2) Czas
dostawy (CzD) – waga 20% - do przyznania liczby punktów Wykonawcy za przedmiotowe kryterium
wykorzystana zostanie następująca zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dostawę w
terminie:a) do 24 godzin w dni robocze otrzyma - 20 pkt.b) do 48 godzin w dni robocze otrzyma – 10
pkt.c) do 72 godzin w dni robocze otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w Formularzu Ofertowym powinien
dokonać odpowiedniego zapisu, w jakim czasie będzie dokonywał cząstkowych dostaw przedmiotu
zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu, Zamawiający uzna, że wykonawca
oferuje czas dostawy do 72 godzin w dni robocze i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym
kryterium.Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.3) Termin płatności (TP) – waga 20% - do określenia liczby punktów
uzyskanej przez Wykonawcę za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca
zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje:a) 30 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 20
pkt.b) 14 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w formularzu ofertowym
powinien dokonać odpowiedniego zapisu, z jakim terminem płatności będzie wystawiał fakturę za
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cząstkowe dostawy przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu o
terminie płatności faktury za dostawy cząstkowe, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 14 dniowy
termin płatności za fakturę i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.4. Ocena końcowa
oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione w ust. 1 odpowiednio dla
każdej części zamówienia według wzoru:Ocena końcowa = Cena + Czas dostawy + Termin
płatności.Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i w ten sposób zostanie przeliczona liczba punktów.5. Punktacja
przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba
punktów.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz
wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.8. Zamawiający
udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

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

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert dla części zamówienia od nr 2 do nr
9:Cena oferty brutto w PLN (C) - 60% - maksymalnie 60 pkt.Czas dostawy (CzD) - 20% -
maksymalnie 20 pkt.Termin płatności (TP) - 20% - maksymalnie 20 pkt.2. Oferta, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą
ze wzoru:CLP= C + CzD + TPgdzie:CLP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie;C –
liczba punktów przyznanych za kryterium Cena;CzD – liczba punktów przyznanych za kryterium
Czas dostawy;TP - liczba punktów przyznanych za kryterium Termin płatności.3. Zasady oceny
ofert w poszczególnych kryteriach:1) Cena (C) – waga 60%C=cena najniższa brutto/cena oferty
ocenianej brutto x 100 pkt. x 60%2) Czas dostawy (CzD) – waga 20% - do przyznania liczby
punktów Wykonawcy za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca zasada:W
przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dostawę w terminie:a) do 24 godzin w dni robocze
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otrzyma - 20 pkt.b) do 48 godzin w dni robocze otrzyma – 10 pkt.c) do 72 godzin w dni robocze
otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w Formularzu Ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu,
w jakim czasie będzie dokonywał cząstkowych dostaw przedmiotu zamówienia. Jeżeli
Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu, Zamawiający uzna, że wykonawca oferuje czas
dostawy do 72 godzin w dni robocze i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.Przez
„dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.3) Termin płatności (TP) – waga 20% - do określenia liczby punktów
uzyskanej przez Wykonawcę za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca
zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje:a) 30 dniowy termin płatności za fakturę
otrzyma – 20 pkt.b) 14 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w
formularzu ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu, z jakim terminem płatności
będzie wystawiał fakturę za cząstkowe dostawy przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie
dokona odpowiedniego zapisu o terminie płatności faktury za dostawy cząstkowe, Zamawiający
uzna, że Wykonawca oferuje 14 dniowy termin płatności za fakturę i przyzna danemu
Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.4. Ocena końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych
za wszystkie kryteria wymienione w ust. 1 odpowiednio dla każdej części zamówienia według
wzoru:Ocena końcowa = Cena + Czas dostawy + Termin płatności.Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.
i w ten sposób zostanie przeliczona liczba punktów.5. Punktacja przyznawana ofertom w
poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba
punktów.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.7. W toku
badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

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

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup sprzętu do defibrylatora marki ZOLL i respiratora marki ParaPac – załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 71724,60 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22993000-7 - Papier fotoczuły, termoczuły lub termograficzny i tektura

33124130-5 - Wyroby diagnostyczne

33141620-2 - Zestawy medyczne

33171200-1 - Przyrządy do resuscytacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
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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: 1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert dla części
zamówienia od nr 2 do nr 9:Cena oferty brutto w PLN (C) - 60% - maksymalnie 60 pkt.Czas dostawy
(CzD) - 20% - maksymalnie 20 pkt.Termin płatności (TP) - 20% - maksymalnie 20 pkt.2. Oferta, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia
zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą ze wzoru:CLP= C
+ CzD + TPgdzie:CLP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie;C – liczba punktów przyznanych
za kryterium Cena;CzD – liczba punktów przyznanych za kryterium Czas dostawy;TP - liczba punktów
przyznanych za kryterium Termin płatności.3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:1)
Cena (C) – waga 60%C=cena najniższa brutto/cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt. x 60%2) Czas
dostawy (CzD) – waga 20% - do przyznania liczby punktów Wykonawcy za przedmiotowe kryterium
wykorzystana zostanie następująca zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dostawę w
terminie:a) do 24 godzin w dni robocze otrzyma - 20 pkt.b) do 48 godzin w dni robocze otrzyma – 10
pkt.c) do 72 godzin w dni robocze otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w Formularzu Ofertowym powinien
dokonać odpowiedniego zapisu, w jakim czasie będzie dokonywał cząstkowych dostaw przedmiotu
zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu, Zamawiający uzna, że wykonawca
oferuje czas dostawy do 72 godzin w dni robocze i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym
kryterium.Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.3) Termin płatności (TP) – waga 20% - do określenia liczby punktów
uzyskanej przez Wykonawcę za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca
zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje:a) 30 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 20
pkt.b) 14 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w formularzu ofertowym
powinien dokonać odpowiedniego zapisu, z jakim terminem płatności będzie wystawiał fakturę za
cząstkowe dostawy przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu o
terminie płatności faktury za dostawy cząstkowe, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 14 dniowy
termin płatności za fakturę i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.4. Ocena końcowa
oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione w ust. 1 odpowiednio dla
każdej części zamówienia według wzoru:Ocena końcowa = Cena + Czas dostawy + Termin
płatności.Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i w ten sposób zostanie przeliczona liczba punktów.5. Punktacja
przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba
punktów.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz
wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.8. Zamawiający
udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00
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Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

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

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert dla części zamówienia od nr 2 do nr
9:Cena oferty brutto w PLN (C) - 60% - maksymalnie 60 pkt.Czas dostawy (CzD) - 20% -
maksymalnie 20 pkt.Termin płatności (TP) - 20% - maksymalnie 20 pkt.2. Oferta, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą
ze wzoru:CLP= C + CzD + TPgdzie:CLP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie;C –
liczba punktów przyznanych za kryterium Cena;CzD – liczba punktów przyznanych za kryterium
Czas dostawy;TP - liczba punktów przyznanych za kryterium Termin płatności.3. Zasady oceny
ofert w poszczególnych kryteriach:1) Cena (C) – waga 60%C=cena najniższa brutto/cena oferty
ocenianej brutto x 100 pkt. x 60%2) Czas dostawy (CzD) – waga 20% - do przyznania liczby
punktów Wykonawcy za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca zasada:W
przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dostawę w terminie:a) do 24 godzin w dni robocze
otrzyma - 20 pkt.b) do 48 godzin w dni robocze otrzyma – 10 pkt.c) do 72 godzin w dni robocze
otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w Formularzu Ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu,
w jakim czasie będzie dokonywał cząstkowych dostaw przedmiotu zamówienia. Jeżeli
Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu, Zamawiający uzna, że wykonawca oferuje czas
dostawy do 72 godzin w dni robocze i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.Przez
„dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.3) Termin płatności (TP) – waga 20% - do określenia liczby punktów
uzyskanej przez Wykonawcę za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca
zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje:a) 30 dniowy termin płatności za fakturę
otrzyma – 20 pkt.b) 14 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w
formularzu ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu, z jakim terminem płatności
będzie wystawiał fakturę za cząstkowe dostawy przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie
dokona odpowiedniego zapisu o terminie płatności faktury za dostawy cząstkowe, Zamawiający
uzna, że Wykonawca oferuje 14 dniowy termin płatności za fakturę i przyzna danemu
Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.4. Ocena końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych
za wszystkie kryteria wymienione w ust. 1 odpowiednio dla każdej części zamówienia według
wzoru:Ocena końcowa = Cena + Czas dostawy + Termin płatności.Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.
i w ten sposób zostanie przeliczona liczba punktów.5. Punktacja przyznawana ofertom w
poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba
punktów.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
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podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.7. W toku
badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

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

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup sprzętu do defibrylatora marki LifePak i urządzenia do mechanicznej kompresji klatki
piersiowej marki Lukas – załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 35009,60 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22993000-7 - Papier fotoczuły, termoczuły lub termograficzny i tektura

33124130-5 - Wyroby diagnostyczne

33141620-2 - Zestawy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

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

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert dla części
zamówienia od nr 2 do nr 9:Cena oferty brutto w PLN (C) - 60% - maksymalnie 60 pkt.Czas dostawy
(CzD) - 20% - maksymalnie 20 pkt.Termin płatności (TP) - 20% - maksymalnie 20 pkt.2. Oferta, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia
zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą ze wzoru:CLP= C
+ CzD + TPgdzie:CLP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie;C – liczba punktów przyznanych
za kryterium Cena;CzD – liczba punktów przyznanych za kryterium Czas dostawy;TP - liczba punktów
przyznanych za kryterium Termin płatności.3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:1)
Cena (C) – waga 60%C=cena najniższa brutto/cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt. x 60%2) Czas
dostawy (CzD) – waga 20% - do przyznania liczby punktów Wykonawcy za przedmiotowe kryterium
wykorzystana zostanie następująca zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dostawę w
terminie:a) do 24 godzin w dni robocze otrzyma - 20 pkt.b) do 48 godzin w dni robocze otrzyma – 10
pkt.c) do 72 godzin w dni robocze otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w Formularzu Ofertowym powinien
dokonać odpowiedniego zapisu, w jakim czasie będzie dokonywał cząstkowych dostaw przedmiotu
zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu, Zamawiający uzna, że wykonawca
oferuje czas dostawy do 72 godzin w dni robocze i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym
kryterium.Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.3) Termin płatności (TP) – waga 20% - do określenia liczby punktów
uzyskanej przez Wykonawcę za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca
zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje:a) 30 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 20
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pkt.b) 14 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w formularzu ofertowym
powinien dokonać odpowiedniego zapisu, z jakim terminem płatności będzie wystawiał fakturę za
cząstkowe dostawy przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu o
terminie płatności faktury za dostawy cząstkowe, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 14 dniowy
termin płatności za fakturę i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.4. Ocena końcowa
oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione w ust. 1 odpowiednio dla
każdej części zamówienia według wzoru:Ocena końcowa = Cena + Czas dostawy + Termin
płatności.Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i w ten sposób zostanie przeliczona liczba punktów.5. Punktacja
przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba
punktów.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz
wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.8. Zamawiający
udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

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

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert dla części zamówienia od nr 2 do nr
9:Cena oferty brutto w PLN (C) - 60% - maksymalnie 60 pkt.Czas dostawy (CzD) - 20% -
maksymalnie 20 pkt.Termin płatności (TP) - 20% - maksymalnie 20 pkt.2. Oferta, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą
ze wzoru:CLP= C + CzD + TPgdzie:CLP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie;C –
liczba punktów przyznanych za kryterium Cena;CzD – liczba punktów przyznanych za kryterium
Czas dostawy;TP - liczba punktów przyznanych za kryterium Termin płatności.3. Zasady oceny
ofert w poszczególnych kryteriach:1) Cena (C) – waga 60%C=cena najniższa brutto/cena oferty
ocenianej brutto x 100 pkt. x 60%2) Czas dostawy (CzD) – waga 20% - do przyznania liczby
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punktów Wykonawcy za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca zasada:W
przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dostawę w terminie:a) do 24 godzin w dni robocze
otrzyma - 20 pkt.b) do 48 godzin w dni robocze otrzyma – 10 pkt.c) do 72 godzin w dni robocze
otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w Formularzu Ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu,
w jakim czasie będzie dokonywał cząstkowych dostaw przedmiotu zamówienia. Jeżeli
Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu, Zamawiający uzna, że wykonawca oferuje czas
dostawy do 72 godzin w dni robocze i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.Przez
„dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.3) Termin płatności (TP) – waga 20% - do określenia liczby punktów
uzyskanej przez Wykonawcę za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca
zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje:a) 30 dniowy termin płatności za fakturę
otrzyma – 20 pkt.b) 14 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w
formularzu ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu, z jakim terminem płatności
będzie wystawiał fakturę za cząstkowe dostawy przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie
dokona odpowiedniego zapisu o terminie płatności faktury za dostawy cząstkowe, Zamawiający
uzna, że Wykonawca oferuje 14 dniowy termin płatności za fakturę i przyzna danemu
Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.4. Ocena końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych
za wszystkie kryteria wymienione w ust. 1 odpowiednio dla każdej części zamówienia według
wzoru:Ocena końcowa = Cena + Czas dostawy + Termin płatności.Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.
i w ten sposób zostanie przeliczona liczba punktów.5. Punktacja przyznawana ofertom w
poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba
punktów.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.7. W toku
badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

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

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup sprzętu do karetki neonatologicznej – załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 24330,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141620-2 - Zestawy medyczne

33171200-1 - Przyrządy do resuscytacji

35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
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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: 1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert dla części
zamówienia od nr 2 do nr 9:Cena oferty brutto w PLN (C) - 60% - maksymalnie 60 pkt.Czas dostawy
(CzD) - 20% - maksymalnie 20 pkt.Termin płatności (TP) - 20% - maksymalnie 20 pkt.2. Oferta, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia
zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą ze wzoru:CLP= C
+ CzD + TPgdzie:CLP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie;C – liczba punktów przyznanych
za kryterium Cena;CzD – liczba punktów przyznanych za kryterium Czas dostawy;TP - liczba punktów
przyznanych za kryterium Termin płatności.3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:1)
Cena (C) – waga 60%C=cena najniższa brutto/cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt. x 60%2) Czas
dostawy (CzD) – waga 20% - do przyznania liczby punktów Wykonawcy za przedmiotowe kryterium
wykorzystana zostanie następująca zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dostawę w
terminie:a) do 24 godzin w dni robocze otrzyma - 20 pkt.b) do 48 godzin w dni robocze otrzyma – 10
pkt.c) do 72 godzin w dni robocze otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w Formularzu Ofertowym powinien
dokonać odpowiedniego zapisu, w jakim czasie będzie dokonywał cząstkowych dostaw przedmiotu
zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu, Zamawiający uzna, że wykonawca
oferuje czas dostawy do 72 godzin w dni robocze i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym
kryterium.Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.3) Termin płatności (TP) – waga 20% - do określenia liczby punktów
uzyskanej przez Wykonawcę za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca
zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje:a) 30 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 20
pkt.b) 14 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w formularzu ofertowym
powinien dokonać odpowiedniego zapisu, z jakim terminem płatności będzie wystawiał fakturę za
cząstkowe dostawy przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu o
terminie płatności faktury za dostawy cząstkowe, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 14 dniowy
termin płatności za fakturę i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.4. Ocena końcowa
oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione w ust. 1 odpowiednio dla
każdej części zamówienia według wzoru:Ocena końcowa = Cena + Czas dostawy + Termin
płatności.Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i w ten sposób zostanie przeliczona liczba punktów.5. Punktacja
przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba
punktów.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz
wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.8. Zamawiający
udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00
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Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

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

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert dla części zamówienia od nr 2 do nr
9:Cena oferty brutto w PLN (C) - 60% - maksymalnie 60 pkt.Czas dostawy (CzD) - 20% -
maksymalnie 20 pkt.Termin płatności (TP) - 20% - maksymalnie 20 pkt.2. Oferta, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą
ze wzoru:CLP= C + CzD + TPgdzie:CLP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie;C –
liczba punktów przyznanych za kryterium Cena;CzD – liczba punktów przyznanych za kryterium
Czas dostawy;TP - liczba punktów przyznanych za kryterium Termin płatności.3. Zasady oceny
ofert w poszczególnych kryteriach:1) Cena (C) – waga 60%C=cena najniższa brutto/cena oferty
ocenianej brutto x 100 pkt. x 60%2) Czas dostawy (CzD) – waga 20% - do przyznania liczby
punktów Wykonawcy za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca zasada:W
przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dostawę w terminie:a) do 24 godzin w dni robocze
otrzyma - 20 pkt.b) do 48 godzin w dni robocze otrzyma – 10 pkt.c) do 72 godzin w dni robocze
otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w Formularzu Ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu,
w jakim czasie będzie dokonywał cząstkowych dostaw przedmiotu zamówienia. Jeżeli
Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu, Zamawiający uzna, że wykonawca oferuje czas
dostawy do 72 godzin w dni robocze i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.Przez
„dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.3) Termin płatności (TP) – waga 20% - do określenia liczby punktów
uzyskanej przez Wykonawcę za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca
zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje:a) 30 dniowy termin płatności za fakturę
otrzyma – 20 pkt.b) 14 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w
formularzu ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu, z jakim terminem płatności
będzie wystawiał fakturę za cząstkowe dostawy przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie
dokona odpowiedniego zapisu o terminie płatności faktury za dostawy cząstkowe, Zamawiający
uzna, że Wykonawca oferuje 14 dniowy termin płatności za fakturę i przyzna danemu
Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.4. Ocena końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych
za wszystkie kryteria wymienione w ust. 1 odpowiednio dla każdej części zamówienia według
wzoru:Ocena końcowa = Cena + Czas dostawy + Termin płatności.Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.
i w ten sposób zostanie przeliczona liczba punktów.5. Punktacja przyznawana ofertom w
poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba
punktów.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
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podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.7. W toku
badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

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

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup sprzętu do defibrylatora Corpuls 3 – załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 24610,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22993000-7 - Papier fotoczuły, termoczuły lub termograficzny i tektura

33124130-5 - Wyroby diagnostyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

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

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert dla części
zamówienia od nr 2 do nr 9:Cena oferty brutto w PLN (C) - 60% - maksymalnie 60 pkt.Czas dostawy
(CzD) - 20% - maksymalnie 20 pkt.Termin płatności (TP) - 20% - maksymalnie 20 pkt.2. Oferta, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia
zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą ze wzoru:CLP= C
+ CzD + TPgdzie:CLP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie;C – liczba punktów przyznanych
za kryterium Cena;CzD – liczba punktów przyznanych za kryterium Czas dostawy;TP - liczba punktów
przyznanych za kryterium Termin płatności.3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:1)
Cena (C) – waga 60%C=cena najniższa brutto/cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt. x 60%2) Czas
dostawy (CzD) – waga 20% - do przyznania liczby punktów Wykonawcy za przedmiotowe kryterium
wykorzystana zostanie następująca zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dostawę w
terminie:a) do 24 godzin w dni robocze otrzyma - 20 pkt.b) do 48 godzin w dni robocze otrzyma – 10
pkt.c) do 72 godzin w dni robocze otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w Formularzu Ofertowym powinien
dokonać odpowiedniego zapisu, w jakim czasie będzie dokonywał cząstkowych dostaw przedmiotu
zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu, Zamawiający uzna, że wykonawca
oferuje czas dostawy do 72 godzin w dni robocze i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym
kryterium.Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.3) Termin płatności (TP) – waga 20% - do określenia liczby punktów
uzyskanej przez Wykonawcę za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca
zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje:a) 30 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 20
pkt.b) 14 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w formularzu ofertowym
powinien dokonać odpowiedniego zapisu, z jakim terminem płatności będzie wystawiał fakturę za
cząstkowe dostawy przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu o
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terminie płatności faktury za dostawy cząstkowe, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 14 dniowy
termin płatności za fakturę i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.4. Ocena końcowa
oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione w ust. 1 odpowiednio dla
każdej części zamówienia według wzoru:Ocena końcowa = Cena + Czas dostawy + Termin
płatności.Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i w ten sposób zostanie przeliczona liczba punktów.5. Punktacja
przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba
punktów.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz
wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.8. Zamawiający
udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

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

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert dla części zamówienia od nr 2 do nr
9:Cena oferty brutto w PLN (C) - 60% - maksymalnie 60 pkt.Czas dostawy (CzD) - 20% -
maksymalnie 20 pkt.Termin płatności (TP) - 20% - maksymalnie 20 pkt.2. Oferta, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą
ze wzoru:CLP= C + CzD + TPgdzie:CLP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie;C –
liczba punktów przyznanych za kryterium Cena;CzD – liczba punktów przyznanych za kryterium
Czas dostawy;TP - liczba punktów przyznanych za kryterium Termin płatności.3. Zasady oceny
ofert w poszczególnych kryteriach:1) Cena (C) – waga 60%C=cena najniższa brutto/cena oferty
ocenianej brutto x 100 pkt. x 60%2) Czas dostawy (CzD) – waga 20% - do przyznania liczby
punktów Wykonawcy za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca zasada:W
przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dostawę w terminie:a) do 24 godzin w dni robocze
otrzyma - 20 pkt.b) do 48 godzin w dni robocze otrzyma – 10 pkt.c) do 72 godzin w dni robocze
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otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w Formularzu Ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu,
w jakim czasie będzie dokonywał cząstkowych dostaw przedmiotu zamówienia. Jeżeli
Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu, Zamawiający uzna, że wykonawca oferuje czas
dostawy do 72 godzin w dni robocze i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.Przez
„dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.3) Termin płatności (TP) – waga 20% - do określenia liczby punktów
uzyskanej przez Wykonawcę za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca
zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje:a) 30 dniowy termin płatności za fakturę
otrzyma – 20 pkt.b) 14 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w
formularzu ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu, z jakim terminem płatności
będzie wystawiał fakturę za cząstkowe dostawy przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie
dokona odpowiedniego zapisu o terminie płatności faktury za dostawy cząstkowe, Zamawiający
uzna, że Wykonawca oferuje 14 dniowy termin płatności za fakturę i przyzna danemu
Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.4. Ocena końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych
za wszystkie kryteria wymienione w ust. 1 odpowiednio dla każdej części zamówienia według
wzoru:Ocena końcowa = Cena + Czas dostawy + Termin płatności.Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.
i w ten sposób zostanie przeliczona liczba punktów.5. Punktacja przyznawana ofertom w
poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba
punktów.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.7. W toku
badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

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

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup środków ochrony indywidualnej – załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 307760 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

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

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert dla części
zamówienia od nr 2 do nr 9:Cena oferty brutto w PLN (C) - 60% - maksymalnie 60 pkt.Czas dostawy
(CzD) - 20% - maksymalnie 20 pkt.Termin płatności (TP) - 20% - maksymalnie 20 pkt.2. Oferta, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia
zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą ze wzoru:CLP= C
+ CzD + TPgdzie:CLP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie;C – liczba punktów przyznanych
za kryterium Cena;CzD – liczba punktów przyznanych za kryterium Czas dostawy;TP - liczba punktów
przyznanych za kryterium Termin płatności.3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:1)
Cena (C) – waga 60%C=cena najniższa brutto/cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt. x 60%2) Czas
dostawy (CzD) – waga 20% - do przyznania liczby punktów Wykonawcy za przedmiotowe kryterium
wykorzystana zostanie następująca zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dostawę w
terminie:a) do 24 godzin w dni robocze otrzyma - 20 pkt.b) do 48 godzin w dni robocze otrzyma – 10
pkt.c) do 72 godzin w dni robocze otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w Formularzu Ofertowym powinien
dokonać odpowiedniego zapisu, w jakim czasie będzie dokonywał cząstkowych dostaw przedmiotu
zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu, Zamawiający uzna, że wykonawca
oferuje czas dostawy do 72 godzin w dni robocze i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym
kryterium.Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.3) Termin płatności (TP) – waga 20% - do określenia liczby punktów
uzyskanej przez Wykonawcę za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca
zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje:a) 30 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 20
pkt.b) 14 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w formularzu ofertowym
powinien dokonać odpowiedniego zapisu, z jakim terminem płatności będzie wystawiał fakturę za
cząstkowe dostawy przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu o
terminie płatności faktury za dostawy cząstkowe, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 14 dniowy
termin płatności za fakturę i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.4. Ocena końcowa
oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione w ust. 1 odpowiednio dla
każdej części zamówienia według wzoru:Ocena końcowa = Cena + Czas dostawy + Termin
płatności.Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i w ten sposób zostanie przeliczona liczba punktów.5. Punktacja
przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba
punktów.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz
wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.8. Zamawiający
udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
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4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

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

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert dla części zamówienia od nr 2 do nr
9:Cena oferty brutto w PLN (C) - 60% - maksymalnie 60 pkt.Czas dostawy (CzD) - 20% -
maksymalnie 20 pkt.Termin płatności (TP) - 20% - maksymalnie 20 pkt.2. Oferta, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą
ze wzoru:CLP= C + CzD + TPgdzie:CLP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie;C –
liczba punktów przyznanych za kryterium Cena;CzD – liczba punktów przyznanych za kryterium
Czas dostawy;TP - liczba punktów przyznanych za kryterium Termin płatności.3. Zasady oceny
ofert w poszczególnych kryteriach:1) Cena (C) – waga 60%C=cena najniższa brutto/cena oferty
ocenianej brutto x 100 pkt. x 60%2) Czas dostawy (CzD) – waga 20% - do przyznania liczby
punktów Wykonawcy za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca zasada:W
przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dostawę w terminie:a) do 24 godzin w dni robocze
otrzyma - 20 pkt.b) do 48 godzin w dni robocze otrzyma – 10 pkt.c) do 72 godzin w dni robocze
otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w Formularzu Ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu,
w jakim czasie będzie dokonywał cząstkowych dostaw przedmiotu zamówienia. Jeżeli
Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu, Zamawiający uzna, że wykonawca oferuje czas
dostawy do 72 godzin w dni robocze i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.Przez
„dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.3) Termin płatności (TP) – waga 20% - do określenia liczby punktów
uzyskanej przez Wykonawcę za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca
zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje:a) 30 dniowy termin płatności za fakturę
otrzyma – 20 pkt.b) 14 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w
formularzu ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu, z jakim terminem płatności
będzie wystawiał fakturę za cząstkowe dostawy przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie
dokona odpowiedniego zapisu o terminie płatności faktury za dostawy cząstkowe, Zamawiający
uzna, że Wykonawca oferuje 14 dniowy termin płatności za fakturę i przyzna danemu
Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.4. Ocena końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych
za wszystkie kryteria wymienione w ust. 1 odpowiednio dla każdej części zamówienia według
wzoru:Ocena końcowa = Cena + Czas dostawy + Termin płatności.Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.
i w ten sposób zostanie przeliczona liczba punktów.5. Punktacja przyznawana ofertom w
poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba
punktów.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.7. W toku
badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
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4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 57 ustawy PZP, mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy:1) nie podlegają wykluczeniu;2) spełniają określone przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki 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: w przypadku dostarczania produktów i na żądanie Zamawiającego:- posiadanie
opisów w postaci np. katalogów, ulotek itp., potwierdzających zgodność oferowanego
przedmiotu zamówienia, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę
na żądanie Zamawiającego;- posiadanie zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego
do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom
lub specyfikacjom technicznym w postaci dopuszczenia do obrotu i używania. UWAGA! W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o braku
podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnienie warunków udziału w postępowaniu.3. Zamawiający może na każdym etapie
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

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:
1. Dokumenty składane przez Wykonawcę wyłącznie na pisemne wezwanie Zamawiającego, po
wcześniejszym dokonaniu przez niego oceny ofert i wyłonieniu oferty z najwyższą ilością punktów
otrzymanych na podstawie kryteriów oceny ofert. - oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1
pkt. 5 ustawy PZP o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 12
do SWZ, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tj.
Dz. U. z 2020r. poz. 1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę
częściową o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty
lub oferty częściowejdo udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 10 do SWZ
iOświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 11 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
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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

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi
być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w
formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, musi znajdować się w ofercie wspólnej
Wykonawców. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. Wykonawcy występujący
wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.3. Jeżeli oferta
Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu,
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te
potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.

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:
Zamawiający przewiduje (dopuszcza) możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w
następujących przypadkach:a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT – Wykonawca do ceny
netto doliczy wysokość stawki podatku VAT obowiązujące w dniu wystawienia faktury;b)
obniżenie wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany
zakresu przedmiotu umowy, w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających
wpływ na wartość towaru, w przypadku promocji lub obniżki cen;c) zmiany ilości poszczególnych
pozycji asortymentowych pod warunkiem nie przekroczenia wartości zamówienia netto;d)
zaoferowanie w wyniku postępu technologicznego produktów o lepszych parametrach w cenie
oferowanej w postępowaniu, wraz ze zmianą nazwy produktu i numeru katalogowego;e) zmiana
typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu
umowy;f) zmiana producenta lub zaprzestanie produkcji przez dotychczasowego producenta z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty
równoważne o takich samych lub lepszych parametrach w cenie oferowanej w postępowaniu
wraz ze zmianą nazwy produktu i numeru katalogowego;g) zmiany liczby opakowań w sytuacji
zmiany sposobu pakowania produktu;h) w sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie
zamówiony cały asortyment nią określony, Strony dopuszczają możliwość przedłużenia czasu
trwania umowy na okres pozwalający wykorzystać asortyment, jednak na okres nie dłuższy niż
do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury dotyczącej tożsamego asortymentu lub wyczerpania
wartości umowy;i) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian wynikających ze zmian
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powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub zmian wynikłych z prawomocnych orzeczeń
lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów, w takim zakresie, w jakim
będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego
lub faktycznego;j) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących
następstwem siły wyższej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie ‐ za
siłę wyższą Strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub
naturalnym, nie do uniknięcia i na którą Strony nie mają wpływu;k) zmiany danych
podmiotowych Wykonawcy.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-14 10:00

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

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-12
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert dla części zamówienia od nr 2 do nr 9:Cena oferty brutto w PLN (C) - 60% - maksymalnie 60 pkt.Czas dostawy (CzD) - 20% - maksymalnie 20 pkt.Termin płatności (TP) - 20% - maksymalnie 20 pkt.2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą ze wzoru:CLP= C + CzD + TPgdzie:CLP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie;C – liczba punktów przyznanych za kryterium Cena;CzD – liczba punktów przyznanych za kryterium Czas dostawy;TP - liczba punktów przyznanych za kryterium Termin płatności.3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:1) Cena (C) – waga 60%C=cena najniższa brutto/cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt. x 60%2)	Czas dostawy (CzD) – waga 20% - do przyznania liczby punktów Wykonawcy za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dostawę w terminie:a)	do 24 godzin w dni robocze otrzyma - 20 pkt.b)	do 48 godzin w dni robocze otrzyma – 10 pkt.c)	do 72 godzin w dni robocze otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w Formularzu Ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu, w jakim czasie będzie dokonywał cząstkowych dostaw przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu, Zamawiający uzna, że wykonawca oferuje czas dostawy do 72 godzin w dni robocze i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.3)	 Termin płatności (TP) – waga 20% - do określenia liczby punktów uzyskanej przez Wykonawcę za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje:a)	30 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 20 pkt.b)	14 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w formularzu ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu, z jakim terminem płatności będzie wystawiał fakturę za cząstkowe dostawy przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu o terminie płatności faktury za dostawy cząstkowe, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 14 dniowy termin płatności za fakturę i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.4.	 Ocena	 końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione w ust. 1 odpowiednio dla każdej części zamówienia według wzoru:Ocena końcowa = Cena + Czas dostawy + Termin płatności.Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i w ten sposób zostanie przeliczona liczba punktów.5.	 Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.6.	 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.7.	 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.8.	 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
	4.3.6.) Waga: 20,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy
	4.3.6.) Waga: 20
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 2
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 15100 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert dla części zamówienia od nr 2 do nr 9:Cena oferty brutto w PLN (C) - 60% - maksymalnie 60 pkt.Czas dostawy (CzD) - 20% - maksymalnie 20 pkt.Termin płatności (TP) - 20% - maksymalnie 20 pkt.2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą ze wzoru:CLP= C + CzD + TPgdzie:CLP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie;C – liczba punktów przyznanych za kryterium Cena;CzD – liczba punktów przyznanych za kryterium Czas dostawy;TP - liczba punktów przyznanych za kryterium Termin płatności.3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:1) Cena (C) – waga 60%C=cena najniższa brutto/cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt. x 60%2)	Czas dostawy (CzD) – waga 20% - do przyznania liczby punktów Wykonawcy za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dostawę w terminie:a)	do 24 godzin w dni robocze otrzyma - 20 pkt.b)	do 48 godzin w dni robocze otrzyma – 10 pkt.c)	do 72 godzin w dni robocze otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w Formularzu Ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu, w jakim czasie będzie dokonywał cząstkowych dostaw przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu, Zamawiający uzna, że wykonawca oferuje czas dostawy do 72 godzin w dni robocze i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.3)	 Termin płatności (TP) – waga 20% - do określenia liczby punktów uzyskanej przez Wykonawcę za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje:a)	30 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 20 pkt.b)	14 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w formularzu ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu, z jakim terminem płatności będzie wystawiał fakturę za cząstkowe dostawy przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu o terminie płatności faktury za dostawy cząstkowe, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 14 dniowy termin płatności za fakturę i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.4.	 Ocena	 końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione w ust. 1 odpowiednio dla każdej części zamówienia według wzoru:Ocena końcowa = Cena + Czas dostawy + Termin płatności.Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i w ten sposób zostanie przeliczona liczba punktów.5.	 Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.6.	 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.7.	 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.8.	 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
	4.3.6.) Waga: 20,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy
	4.3.6.) Waga: 20
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 3
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 260985,00 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert dla części zamówienia od nr 2 do nr 9:Cena oferty brutto w PLN (C) - 60% - maksymalnie 60 pkt.Czas dostawy (CzD) - 20% - maksymalnie 20 pkt.Termin płatności (TP) - 20% - maksymalnie 20 pkt.2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą ze wzoru:CLP= C + CzD + TPgdzie:CLP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie;C – liczba punktów przyznanych za kryterium Cena;CzD – liczba punktów przyznanych za kryterium Czas dostawy;TP - liczba punktów przyznanych za kryterium Termin płatności.3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:1) Cena (C) – waga 60%C=cena najniższa brutto/cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt. x 60%2)	Czas dostawy (CzD) – waga 20% - do przyznania liczby punktów Wykonawcy za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dostawę w terminie:a)	do 24 godzin w dni robocze otrzyma - 20 pkt.b)	do 48 godzin w dni robocze otrzyma – 10 pkt.c)	do 72 godzin w dni robocze otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w Formularzu Ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu, w jakim czasie będzie dokonywał cząstkowych dostaw przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu, Zamawiający uzna, że wykonawca oferuje czas dostawy do 72 godzin w dni robocze i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.3)	 Termin płatności (TP) – waga 20% - do określenia liczby punktów uzyskanej przez Wykonawcę za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje:a)	30 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 20 pkt.b)	14 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w formularzu ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu, z jakim terminem płatności będzie wystawiał fakturę za cząstkowe dostawy przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu o terminie płatności faktury za dostawy cząstkowe, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 14 dniowy termin płatności za fakturę i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.4.	 Ocena	 końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione w ust. 1 odpowiednio dla każdej części zamówienia według wzoru:Ocena końcowa = Cena + Czas dostawy + Termin płatności.Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i w ten sposób zostanie przeliczona liczba punktów.5.	 Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.6.	 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.7.	 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.8.	 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
	4.3.6.) Waga: 20,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy
	4.3.6.) Waga: 20
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 4
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 71724,60 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert dla części zamówienia od nr 2 do nr 9:Cena oferty brutto w PLN (C) - 60% - maksymalnie 60 pkt.Czas dostawy (CzD) - 20% - maksymalnie 20 pkt.Termin płatności (TP) - 20% - maksymalnie 20 pkt.2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą ze wzoru:CLP= C + CzD + TPgdzie:CLP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie;C – liczba punktów przyznanych za kryterium Cena;CzD – liczba punktów przyznanych za kryterium Czas dostawy;TP - liczba punktów przyznanych za kryterium Termin płatności.3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:1) Cena (C) – waga 60%C=cena najniższa brutto/cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt. x 60%2)	Czas dostawy (CzD) – waga 20% - do przyznania liczby punktów Wykonawcy za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dostawę w terminie:a)	do 24 godzin w dni robocze otrzyma - 20 pkt.b)	do 48 godzin w dni robocze otrzyma – 10 pkt.c)	do 72 godzin w dni robocze otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w Formularzu Ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu, w jakim czasie będzie dokonywał cząstkowych dostaw przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu, Zamawiający uzna, że wykonawca oferuje czas dostawy do 72 godzin w dni robocze i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.3)	 Termin płatności (TP) – waga 20% - do określenia liczby punktów uzyskanej przez Wykonawcę za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje:a)	30 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 20 pkt.b)	14 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w formularzu ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu, z jakim terminem płatności będzie wystawiał fakturę za cząstkowe dostawy przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu o terminie płatności faktury za dostawy cząstkowe, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 14 dniowy termin płatności za fakturę i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.4.	 Ocena	 końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione w ust. 1 odpowiednio dla każdej części zamówienia według wzoru:Ocena końcowa = Cena + Czas dostawy + Termin płatności.Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i w ten sposób zostanie przeliczona liczba punktów.5.	 Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.6.	 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.7.	 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.8.	 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności
	4.3.6.) Waga: 20,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy
	4.3.6.) Waga: 20,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 5
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 35009,60 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert dla części zamówienia od nr 2 do nr 9:Cena oferty brutto w PLN (C) - 60% - maksymalnie 60 pkt.Czas dostawy (CzD) - 20% - maksymalnie 20 pkt.Termin płatności (TP) - 20% - maksymalnie 20 pkt.2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą ze wzoru:CLP= C + CzD + TPgdzie:CLP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie;C – liczba punktów przyznanych za kryterium Cena;CzD – liczba punktów przyznanych za kryterium Czas dostawy;TP - liczba punktów przyznanych za kryterium Termin płatności.3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:1) Cena (C) – waga 60%C=cena najniższa brutto/cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt. x 60%2)	Czas dostawy (CzD) – waga 20% - do przyznania liczby punktów Wykonawcy za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dostawę w terminie:a)	do 24 godzin w dni robocze otrzyma - 20 pkt.b)	do 48 godzin w dni robocze otrzyma – 10 pkt.c)	do 72 godzin w dni robocze otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w Formularzu Ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu, w jakim czasie będzie dokonywał cząstkowych dostaw przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu, Zamawiający uzna, że wykonawca oferuje czas dostawy do 72 godzin w dni robocze i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.3)	 Termin płatności (TP) – waga 20% - do określenia liczby punktów uzyskanej przez Wykonawcę za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje:a)	30 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 20 pkt.b)	14 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w formularzu ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu, z jakim terminem płatności będzie wystawiał fakturę za cząstkowe dostawy przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu o terminie płatności faktury za dostawy cząstkowe, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 14 dniowy termin płatności za fakturę i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.4.	 Ocena	 końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione w ust. 1 odpowiednio dla każdej części zamówienia według wzoru:Ocena końcowa = Cena + Czas dostawy + Termin płatności.Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i w ten sposób zostanie przeliczona liczba punktów.5.	 Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.6.	 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.7.	 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.8.	 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
	4.3.6.) Waga: 20,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy
	4.3.6.) Waga: 20,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 6
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 24330,00 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert dla części zamówienia od nr 2 do nr 9:Cena oferty brutto w PLN (C) - 60% - maksymalnie 60 pkt.Czas dostawy (CzD) - 20% - maksymalnie 20 pkt.Termin płatności (TP) - 20% - maksymalnie 20 pkt.2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą ze wzoru:CLP= C + CzD + TPgdzie:CLP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie;C – liczba punktów przyznanych za kryterium Cena;CzD – liczba punktów przyznanych za kryterium Czas dostawy;TP - liczba punktów przyznanych za kryterium Termin płatności.3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:1) Cena (C) – waga 60%C=cena najniższa brutto/cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt. x 60%2)	Czas dostawy (CzD) – waga 20% - do przyznania liczby punktów Wykonawcy za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dostawę w terminie:a)	do 24 godzin w dni robocze otrzyma - 20 pkt.b)	do 48 godzin w dni robocze otrzyma – 10 pkt.c)	do 72 godzin w dni robocze otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w Formularzu Ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu, w jakim czasie będzie dokonywał cząstkowych dostaw przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu, Zamawiający uzna, że wykonawca oferuje czas dostawy do 72 godzin w dni robocze i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.3)	 Termin płatności (TP) – waga 20% - do określenia liczby punktów uzyskanej przez Wykonawcę za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje:a)	30 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 20 pkt.b)	14 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w formularzu ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu, z jakim terminem płatności będzie wystawiał fakturę za cząstkowe dostawy przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu o terminie płatności faktury za dostawy cząstkowe, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 14 dniowy termin płatności za fakturę i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.4.	 Ocena	 końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione w ust. 1 odpowiednio dla każdej części zamówienia według wzoru:Ocena końcowa = Cena + Czas dostawy + Termin płatności.Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i w ten sposób zostanie przeliczona liczba punktów.5.	 Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.6.	 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.7.	 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.8.	 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
	4.3.6.) Waga: 20,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy
	4.3.6.) Waga: 20,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 7
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 24610,00 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert dla części zamówienia od nr 2 do nr 9:Cena oferty brutto w PLN (C) - 60% - maksymalnie 60 pkt.Czas dostawy (CzD) - 20% - maksymalnie 20 pkt.Termin płatności (TP) - 20% - maksymalnie 20 pkt.2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą ze wzoru:CLP= C + CzD + TPgdzie:CLP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie;C – liczba punktów przyznanych za kryterium Cena;CzD – liczba punktów przyznanych za kryterium Czas dostawy;TP - liczba punktów przyznanych za kryterium Termin płatności.3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:1) Cena (C) – waga 60%C=cena najniższa brutto/cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt. x 60%2)	Czas dostawy (CzD) – waga 20% - do przyznania liczby punktów Wykonawcy za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dostawę w terminie:a)	do 24 godzin w dni robocze otrzyma - 20 pkt.b)	do 48 godzin w dni robocze otrzyma – 10 pkt.c)	do 72 godzin w dni robocze otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w Formularzu Ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu, w jakim czasie będzie dokonywał cząstkowych dostaw przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu, Zamawiający uzna, że wykonawca oferuje czas dostawy do 72 godzin w dni robocze i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.3)	 Termin płatności (TP) – waga 20% - do określenia liczby punktów uzyskanej przez Wykonawcę za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje:a)	30 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 20 pkt.b)	14 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w formularzu ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu, z jakim terminem płatności będzie wystawiał fakturę za cząstkowe dostawy przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu o terminie płatności faktury za dostawy cząstkowe, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 14 dniowy termin płatności za fakturę i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.4.	 Ocena	 końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione w ust. 1 odpowiednio dla każdej części zamówienia według wzoru:Ocena końcowa = Cena + Czas dostawy + Termin płatności.Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i w ten sposób zostanie przeliczona liczba punktów.5.	 Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.6.	 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.7.	 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.8.	 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
	4.3.6.) Waga: 20,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy
	4.3.6.) Waga: 20,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 8
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 307760 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert dla części zamówienia od nr 2 do nr 9:Cena oferty brutto w PLN (C) - 60% - maksymalnie 60 pkt.Czas dostawy (CzD) - 20% - maksymalnie 20 pkt.Termin płatności (TP) - 20% - maksymalnie 20 pkt.2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą ze wzoru:CLP= C + CzD + TPgdzie:CLP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie;C – liczba punktów przyznanych za kryterium Cena;CzD – liczba punktów przyznanych za kryterium Czas dostawy;TP - liczba punktów przyznanych za kryterium Termin płatności.3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:1) Cena (C) – waga 60%C=cena najniższa brutto/cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt. x 60%2)	Czas dostawy (CzD) – waga 20% - do przyznania liczby punktów Wykonawcy za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dostawę w terminie:a)	do 24 godzin w dni robocze otrzyma - 20 pkt.b)	do 48 godzin w dni robocze otrzyma – 10 pkt.c)	do 72 godzin w dni robocze otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w Formularzu Ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu, w jakim czasie będzie dokonywał cząstkowych dostaw przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu, Zamawiający uzna, że wykonawca oferuje czas dostawy do 72 godzin w dni robocze i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.3)	 Termin płatności (TP) – waga 20% - do określenia liczby punktów uzyskanej przez Wykonawcę za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca zasada:W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje:a)	30 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 20 pkt.b)	14 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 0 pkt.Wykonawca w formularzu ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu, z jakim terminem płatności będzie wystawiał fakturę za cząstkowe dostawy przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu o terminie płatności faktury za dostawy cząstkowe, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 14 dniowy termin płatności za fakturę i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.4.	 Ocena	 końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione w ust. 1 odpowiednio dla każdej części zamówienia według wzoru:Ocena końcowa = Cena + Czas dostawy + Termin płatności.Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i w ten sposób zostanie przeliczona liczba punktów.5.	 Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.6.	 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.7.	 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.8.	 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
	4.3.6.) Waga: 20,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy
	4.3.6.) Waga: 20,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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: Nie
	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: 1.	Dokumenty składane przez Wykonawcę wyłącznie na pisemne wezwanie Zamawiającego, po wcześniejszym dokonaniu przez niego oceny ofert i wyłonieniu oferty z najwyższą ilością punktów otrzymanych na podstawie kryteriów oceny ofert. - oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do SWZ, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowejdo udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 10 do SWZ iOświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 11 do SWZ.
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

	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
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	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: 2021-05-14 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wspritsplock
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-14 10:30
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-12



