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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:529426-

2019:TEXT:PL:HTML 

Polska-Jelenia Góra: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i 

hematologiczne 

2019/S 216-529426 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Dostawy 

Podstawa prawna: 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1) Nazwa i adresy 

Oficjalna nazwa: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej 

Adres pocztowy: ul. Ogińskiego 6 

Miejscowość: Jelenia Góra 

Kod NUTS: PL515 

Kod pocztowy: 58-506 

Państwo: Polska 

Osoba do kontaktów: Marek Kondracki, Jerzy Świątkowski 

E-mail: przetargi@spzoz.jgora.pl  

Tel.:  +48 757537286 

Faks:  +48 757543883 

Adresy internetowe: 

Główny adres: www.spzoz.jgora.pl 

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym 

I.3) Komunikacja 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać 

bezpłatnie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/wcskj 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą 

elektroniczną za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/wcskj 

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej 

Podmiot prawa publicznego 

I.5) Główny przedmiot działalności 

Zdrowie 

Sekcja II: Przedmiot 

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia 

II.1.1)Nazwa: 

Dostawa różnych wyrobów medycznych (66 pakietów) 

Numer referencyjny: ZP/PN/42/10/2019 

II.1.2)Główny kod CPV 

http://www.spzoz.jgora.pl/
http://www.platformazakupowa.pl/wcskj
http://www.platformazakupowa.pl/wcskj
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33141000 

II.1.3)Rodzaj zamówienia 

Dostawy 

II.1.4)Krótki opis: 

Dostawa różnych wyrobów medycznych (66 pakietów). Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawierają załącznik nr 1 do specyfikacji. Opis ten należy odczytywać 

wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem 

udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Uwaga! Dostawa pakietów: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 60, 65 będzie realizowana za 

pośrednictwem „mini banku” czyli dostawa będzie odbywała się poprzez 

pozostawienie do dyspozycji Zamawiającego określonej, zamówionej ilości 

asortymentu oraz uzupełnianie tego asortymentu w oparciu o protokół zużycia 

(karta zużycia). (Nie dotyczy pozostałych pakietów) 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość 

II.1.6)Informacje o częściach 

To zamówienie podzielone jest na części: tak 

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Proteza poresekcyjna części proksymalnej kości 

udowej Część nr: 1 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141000 

33183100 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Proteza poresekcyjna części proksymalnej kości udowej - 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1.) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”. 2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 11 005,00 

zł PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono 

w pkt 9 SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Proteza poresekcyjna panewki 

biodrowe Część nr: 2 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141000 

33183100 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Proteza poresekcyjna panewki biodrowe- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 
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II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2 199,00 zł 

PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w 

pkt 9 SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Proteza poresekcyjna w obrębie trzonu kości 

udowej Część nr: 3 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141000 

33183100 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Proteza poresekcyjna w obrębie trzonu kości udowej- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 
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II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2 840,00 zł 

PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w 

pkt 9 SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Proteza poresekcyjna części dystalnej kości udowej wraz ze 

stawem kolanowym Część nr: 4 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141000 

33183100 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Proteza poresekcyjna części dystalnej kości udowej wraz ze stawem kolanowym- 1 

pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 
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odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5 330,00 zł 

PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w 

pkt 9 SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Proteza poresekcyjna części proksymalnej kości 

piszczelowej Część nr: 5 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141000 

33183100 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Proteza poresekcyjna części proksymalnej kości piszczelowej- 1 pozycja 

asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5 957,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ 
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II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Proteza totalnej resekcji stawu 

kolanowego Część nr: 6 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141000 

33183100 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Proteza totalnej resekcji stawu kolanowego- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 11 535,00 

zł. Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w 

pkt 9 SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Endoproteza ograniczonej resekcji stawu 

kolanowego Część nr: 7 



Dz.U./S S216 

08/11/2019 Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 8 / 66 

529426-2019-PL 

08/11/2019 S216 Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 8 / 66 

https://ted.europa.eu/ Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 

TED 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141000 

33183100 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Endoproteza ograniczonej resekcji stawu kolanowego- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 7 500,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Totalna resekcja kości 

ramiennej Część nr: 8 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141000 

33183100 
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II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Totalna resekcja kości ramiennej- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3 134,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Wtórna resekcja kolana 

Część nr: 9 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141000 

33183100 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
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Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Wtórna resekcja kolana- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 4 311,00 zł 

zł. Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w 

pkt 9 SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Endoproteza stawu kolanowego 

Część nr: 10 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141000 

33183100 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 
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Endoproteza stawu kolanowego- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2 457,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Odwrócona endoproteza barku 

Część nr: 11 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141000 

33183100 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Odwrócona endoproteza barku- 10 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 
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Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3 075,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Endoproteza stawu kolanowego 

Część nr: 12 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141000 

33183100 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Endoproteza stawu kolanowego- 9 pozycji asortymentowych 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 
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II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3 413,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Endoproteza stawu kolanowego 

Część nr: 13 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141000 

33183100 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Endoproteza stawu kolanowego- 6 pozycji asortymentowych 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
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II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 8 333,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z trzpieniem krótkim, anatomicznym i 

dysplastycznym oraz systemem rewizyjnym Część nr: 14 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141000 

33183100 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z trzpieniem krótkim, anatomicznym i 

dysplastycznym oraz systemem rewizyjnym- 21 pozycji asortymentowych 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 
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Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 10 142,00 

zł. Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w 

pkt 9 SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z trzpieniem 

przynasadowym Część nr: 15 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141000 

33183100 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z trzpieniem przynasadowym- 18 pozycji 

asortymentowych 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
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II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 14 543,00 

zł. Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w 

pkt 9 SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Cewnik prowadzący 

przedłużający Część nr: 16 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141000 

33183100 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Cewnik prowadzący przedłużający- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 
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1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1 125,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ. 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Cewnik balonowy półpodatny (SEMI-COMPLIANT) 

OTW Część nr: 17 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33140000 

33111730 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Cewnik balonowy półpodatny (SEMI-COMPLIANT) OTW- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 47,00 zł. 
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Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ. 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Cewnik balonowy wysokociśnieniowy (NON-COMPLIANT) do 

doprężeń Część nr: 18 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33140000 

33111730 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Cewnik balonowy półpodatny (SEMI-COMPLIANT) OTW- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 840,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ. 

II.2) Opis 



Dz.U./S S216 

08/11/2019 Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 19 / 66 

529426-2019-PL 

08/11/2019 S216 Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 19 / 66 

https://ted.europa.eu/ Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 

TED 

II.2.1)Nazwa: 

Mikrocewnik wieńcowy 

Część nr: 19 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33140000 

33111730 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Mikrocewnik wieńcowy- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 450,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Prowadnik diagnostyczny 

Część nr: 20 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
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33140000 

33111730 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Prowadnik diagnostyczny- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 99,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Introducer 

Część nr: 21 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33140000 

33111730 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Introducer- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 112,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Zestaw kardiologiczny z Y-

connectorem Część nr: 22 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33140000 

33111730 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 
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II.2.4)Opis zamówienia: 

Zestaw kardiologiczny z Y-connectorem- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 284,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Przyrządy do żywienia 

dojelitowego Część nr: 23 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33140000 

33692200 

33141641 

33141200 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Przyrządy do żywienia dojelitowego- 4 pozycje asortymentowe 
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II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

10 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Możliwość zamawiania na sztuki / Waga: 10 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Naklejka na bezpośrednim opakowaniu / Waga: 10 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1 838,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Worki do sporządzania mieszanin 

żywieniowych Część nr: 24 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33140000 

33692200 

33141641 

33141200 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Worki do sporządzania mieszanin żywieniowych- 2 pozycje asortymentowe 
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II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Zgłębniki do żywienia 

dojelitowego Część nr: 25 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33140000 

33692200 

33141641 

33141200 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Zgłębniki do żywienia dojelitowego- 2 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 
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Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 553,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Zestaw do przezskórnej endoskopowej 

gastrostomii Część nr: 26 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33140000 

33692200 

33141641 

33141200 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii- 2 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10 % 
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Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

10 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Możliwość zamawiania na sztuki / Waga: 10 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Naklejka na bezposrednim opakowaniu / Waga: 10 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedurę uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 541,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Łącznik EnFit do EnPlus 

Część nr: 27 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33140000 

33692200 

33141641 

33141200 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Łącznik EnFit do EnPlus- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 
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Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 18,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Opatrunek specjalistyczny 

Część nr: 28 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141110 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Opatrunek specjalistyczny- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
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Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 9,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Opatrunek specjalistyczny 

Część nr: 29 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141110 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Opatrunek specjalistyczny- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

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

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 49,00 zł zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Opatrunek specjalistyczny 

Część nr: 30 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141110 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Opatrunek specjalistyczny- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 49,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Kompresy neurochirurgiczne 

Część nr: 31 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141110 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Kompresy neurochirurgiczne- 3 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 
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odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 108,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Opatrunek do zabezpieczania 

cewnika Część nr: 32 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141110 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Opatrunek do zabezpieczania cewnika- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 377,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 
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Opatrunki specjalistyczne do zabezpieczenia 

oparzeń Część nr: 33 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141110 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Opatrunki specjalistyczne do zabezpieczenia oparzeń- 2 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 156,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Opatrunki specjalistyczne - ze 

srebrem Część nr: 34 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141110 
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II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Opatrunki specjalistyczne - ze srebrem- 2 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 10,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Opatrunki specjalistyczne - do końcowej 

fazy gojenia Część nr: 35 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141110 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
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Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Opatrunki specjalistyczne - do końcowej fazy gojenia- 3 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 45,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Opatrunki specjalistyczne - utrzymujące wilgotne 

środowisko Część nr: 36 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141110 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 
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Opatrunki specjalistyczne - utrzymujące wilgotne środowisko- 3 pozycje 

asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 24,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Opatrunki specjalistyczne - utrzymujące wilgotne 

środowisko Część nr: 37 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141110 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Opatrunki specjalistyczne - utrzymujące wilgotne środowisko- 2 pozycje 

asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 
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Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 106,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Opatrunki specjalistyczne - utrzymujące wilgotne 

środowisko Część nr: 38 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141110 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Opatrunki specjalistyczne - utrzymujące wilgotne środowisko- 2 pozycje 

asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 
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II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Opatrunki specjalistyczne - utrzymujące wilgotne 

środowisko Część nr: 39 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141110 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Opatrunki specjalistyczne - utrzymujące wilgotne środowisko- 2 pozycje 

asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
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II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 106,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Opatrunki specjalistyczne - chłonące 

silny wysięk Część nr: 40 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141110 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Opatrunki specjalistyczne - chłonące silny wysięk- 2 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 
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II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 14,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Opatrunki specjalistyczne złożone - na 

potrzeby OINT Część nr: 41 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141110 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Opatrunki specjalistyczne złożone - na potrzeby OINT- 3 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 
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II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 129,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Opatrunki specjalistyczne aktywne - na 

potrzeby OINT Część nr: 42 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141110 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Opatrunki specjalistyczne aktywne - na potrzeby OINT- 2 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 207,00 zł. 
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Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Opatrunek amorficzny do ran 

głębokich Część nr: 43 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141110 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Opatrunek amorficzny do ran głębokich- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ. 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 
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Opatrunek amorficzny 

Część nr: 44 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141110 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Opatrunek amorficzny- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 11,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ. 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Opatrunek do podciśnieniowej terapii ran 

Część nr: 45 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141110 
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II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Opatrunek do podciśnieniowej terapii ran- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 446,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ. 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Antybakteryjna gąbka pod wenflony i rurki 

tracheostomijne Część nr: 46 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141110 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
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Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Antybakteryjna gąbka pod wenflony i rurki tracheostomijne- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 60,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ. 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Hemostatyk z żelatyny 

wieprzowej Część nr: 47 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141110 

33141127 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 
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Hemostatyk z żelatyny wieprzowej- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 16,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ. 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Staplery okrężne 

Część nr: 48 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141100 

33141121 

33169000 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Staplery okrężnej- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 
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Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2 976,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ. 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Siatki antyadhezyjne 

Część nr: 49 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141100 

33141121 

33169000 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Siatki antyadhezyjne- 3 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 
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Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 275,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ. 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Pętla podwiązkowa 

Część nr: 50 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141100 

33141121 

33169000 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Pętla podwiązkowa- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 
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II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 14,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ. 

II.2) Opis 

II.2.1) Nazwa: 

Kapciuchownica 

Część nr: 51 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141100 

33141121 

33169000 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Kapciuchownica- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 189,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ. 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Ostrze do dermatomu Nouvag 

Część nr: 52 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141100 

33141121 

33169000 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Ostrze do dermatomu Nouvag- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 122,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ. 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Nici - drut stalowy 

Część nr: 53 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141100 

33141121 

33169000 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Nici - drut stalowy- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 
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Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 13,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ. 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Stapler artykulacyjny wraz z 

ładunkami Część nr: 54 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141100 

33141121 

33169000 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Stapler artykulacyjny wraz z ładunkami- 2 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 398,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ. 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Zestaw do znieczuleń 

zewnątrzoponowych Część nr: 55 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141321 

33171000 

33194120 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych- 2 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 
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1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 131,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ. 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Obwody oddechowe 

Część nr: 56 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33140000 

33171000 

33172100 

33157400 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Obwody oddechowe- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 
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odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 499,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ. 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Układ rur neonatologiczny do respiratora 

SERVO i Część nr: 57 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33140000 

33157400 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Układ rur neonatologiczny do respiratora SERVO i- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 61,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ. 

II.2) Opis 
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II.2.1)Nazwa: 

Filtry bakteryjne do respiratora SERVO i 

Część nr: 58 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33140000 

33157400 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Filtry bakteryjne do respiratora SERVO i- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 94,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ. 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Zestaw drenów do manipulatora 

macicznego Część nr: 59 
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II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141600 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Zestaw drenów do manipulatora macicznego- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 97,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ. 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Stabilizacja lędźwiowo-piersiowa transpedikularna krótko odcinkowa o podwyższonej 

sztywności 

Część nr: 60 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141600 
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II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Stabilizacja lędźwiowo-piersiowa transpedikularna krótko odcinkowa o podwyższonej 

sztywności- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 941,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ. 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Zaciski plastikowe do hemostazy brzegu płata 

skórnego czepca Część nr: 61 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141600 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
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Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Zaciski plastikowe do hemostazy brzegu płata skórnego czepca- 1 pozycja 

asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 54,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ. 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Produkty do leczenia 

wodogłowia Część nr: 62 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33184100 

33141640 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 
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II.2.4)Opis zamówienia: 

Produkty do leczenia wodogłowia- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 420,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ. 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Proteza kości czaszki 

Część nr: 63 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33184100 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Proteza kości czaszki- 3 pozycje asortymentowe 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 
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Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 142,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ. 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Akcesoria i przyrządy do podawania płynów kompatybilne z pompą Infusomat 

Część nr: 64 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33140000 

33194120 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Akcesoria i przyrządy do podawania płynów kompatybilne z pompą Infusomat- 6 

pozycji asortymentowych 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 
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Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 525,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ. 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Wkładka zatrzaskowa 

Część nr: 65 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33140000 

33183100 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Wkładka zatrzaskowa- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 
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II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 270,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ. 

II.2) Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Układ rur do respiratora Medumat 

Standard2 Część nr: 66 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33140000 

33183100 

II.2.3) Miejsce świadczenia 

usług Kod NUTS: PL515 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym 

zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie tj. Magazyn Apteki WCSKJ ul. 

Ogińskiego, 6 58-506 Jelenia Góra. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Układ rur do respiratora Medumat Standard2- 1 pozycja asortymentowa 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 % 

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 

20 % 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający 

zastosuje procedura uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura 

odwrócona”.2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 357,00 zł. 

Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 

SIWZ. 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i 

technicznym III.1) Warunki udziału 

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z 

wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: 

Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w myśl przepisów ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 220 poz. 1447 ze zm.) 

lub oświadczenie, iż zgodnie z Ustawą w Wyrobach Medycznych tj. Dz. U. z 2019, 

poz. 175 (tekst jednolity) nie jest wymagane posiadanie koncesji na prowadzenie 

hurtowni farmaceutycznej do obrotu wyrobami medycznymi zaoferowanymi w 

postępowaniu, - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej 

za zgodność Z oryginałem przez Wykonawcę. 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 

Zamawiający nie stawia wymagań w związku sytuacją ekonomiczną i finansową 

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje 

zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów 

kwalifikacji: 

Zamawiający nie stawia wymagań w związku ze zdolnościami technicznymi i 

kwalifikacjami zawodowymi 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 

III.2)Warunki dotyczące zamówienia 

III.2.2)Warunki realizacji umowy: 

Zamawiający przewiduje możliwości zwiększenia wartości netto zgodnie z art. 144 

ust. 1 pkt. 6 Ustawy pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1986), gdzie 

łączna wartość zmian będzie mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ww. cytowanej ustawy i jest mniejsza niż 10 % 

wartości zamówienia, która została określona w § 2 pkt. 1 umowy Zamawiający 

zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wprowadzenia zmian, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiany są korzystne dla 

Zamawiającego, m.in. zmiany producenta i zmiany ilości sztuk w opakowaniu, przy 

odpowiednim przeliczeniu ilości zamówienia na okres realizacji zadania. 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 
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Sekcja IV: Procedura 

IV.1) Opis 

IV.1.1)Rodzaj procedury 

Procedura otwarta 

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu 

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej 

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: 

nie 

IV.2)Informacje administracyjne 

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania 

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

Data: 16/12/2019 

Czas lokalny: 10:00 

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym 

kandydatom 

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie 

do udziału: Polski 

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany 

ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty 

składania ofert) 

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert 

Data: 16/12/2019 

Czas lokalny: 

11:00 Miejsce: 

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą 

platformy zakupowej https:// platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 

16.12.2019 r. do godziny. 10:00. 

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 16.12.2019 r. o godz. 11:00 w 

siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej (pok. 003 niski parter), ul. 

Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra. 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze 

zamówienia Jest to zamówienie o charakterze 

powtarzającym się: nie 

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych 

Stosowane będą zlecenia elektroniczne 

Akceptowane będą faktury elektroniczne 

Stosowane będą płatności elektroniczne 

VI.3) Informacje dodatkowe: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie: 

https://platformazakupowa.pl/wcskj
https://platformazakupowa.pl/wcskj
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Przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy PZP, 

Przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP, 

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA NA WEZWANIE DOSTARCZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ ZGODNIE Z ART. 26 UST. 

1 Ustawy pzp wykazu dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego: 

Dla wszystkich pakietów: 

a) Katalogi, foldery (ze zdjęciami, rysunkami), do każdej pozycji, języku polskim 

na podstawie, których Zamawiający będzie mógł bezspornie zidentyfikować oferowany 

asortyment oraz zapoznać się z jego parametrami technicznymi, użytkowymi, itp. 

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych, którego pakietu 

I pozycji dotyczy dana pozycja. 

Dla pakietów nr: od 23 do 59, 64, 66 

• Deklarację Zgodności producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego). 

• Certyfikat CE wystawiony przez Jednostkę Notyfikującą (dotyczy klasy wyrobu 

medycznego: I sterylna, I zfunkcją pomiarową, IIa, IIb, III). 

• Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów 

Leczniczych, WyrobówMedycznych i Produktów Biobójczych. 

Szczegóły dotyczący wykluczeń oraz warunków zamówienia zawarte w SIWZ. 

W Formularzu ofertowym znajduje się oświadczenie informacyjne przewidziane w art. 

13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu 

VI.4) Procedury odwoławcze 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a 

Miejscowość: Warszawa 

Kod pocztowy: 02-676 

Państwo: Polska 

Tel.:  +48 224587840 

Faks:  +48 224587800 

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl 

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 

VI.4.3)Składanie odwołań 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych 

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a 

Miejscowość: Warszawa 

Kod pocztowy: 02-676 

Państwo: Polska 

Tel.:  +48 224587840 

Faks:  +48 224587800 

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl 

http://www.uzp.gov.pl/
http://www.uzp.gov.pl/
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VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

05/11/2019 

 

Zamieszczone od dnia 08.11.2019 r.  

•DUUE  

•Tablica ogłoszeń w  siedzibie Zamawiającego 

•Strona internetowa Zamawiającego 

•Strona internetowa  za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus   


