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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:628279-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Chorzów: Materiały medyczne
2020/S 251-628279

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 627-19-23-530
Adres pocztowy: ul. Strzelców Bytomskich 11
Miejscowość: Chorzów
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 41-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: zp@zsm.com.pl 
Tel.:  +48 323499268/298
Faks:  +48 323499299
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zsm.com.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.zsm.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)
Numer referencyjny: SP ZOZ ZSM/ZP/50/2020

II.1.2) Główny kod CPV
33140000 Materiały medyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego 
i wielorazowego użytku dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w ilości i opisie określonej w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje 46 pakietów 
(części zamówienia).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 640 282.54 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 46

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 1 - Odzież jednorazowa
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 6 pozycji asortymentowych. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
2 130,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 71 300.00 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
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wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2 - Uchwyt do lamp operacyjnych serii MediLed
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycję asortymentową. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
720,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 24 000.00 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 3 - Mankiety ciśnieniowe
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 5 pozycji asortymentowych. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
260,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 970.00 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 4 - Rękawice diagnostyczne (1)
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 2 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
48 480,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 616 000.00 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5 - Rękawice diagnostyczne (2)
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 3 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
10 270,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 342 500.00 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 6 - Koce grzewcze
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycję asortymentową. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
630,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 21 000.00 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 7 - Sprzęt laparoskopowy
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 27 pozycji asortymentowych. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
3 090,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 103 120.95 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 8 - Nebulizatory
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycję asortymentową. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 000.00 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 9 - Akcesoria anastezjologiczne (1)
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 9 pozycji asortymentowych. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
2 130,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 71 247.30 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
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asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 10 - Linia CO2
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 2 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
1 010,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 33 859.00 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
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wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 11 - Kołderka
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
300,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 000.00 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 12 - Drobny sprzęt medyczny- strzygarki,ostrza,maski
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 14 pozycji asortymentowych. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
1 430,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 47 985.20 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 13 - Drobny sprzęt medyczny sterylny
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 17 pozycji asortymentowych. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
2 540,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 84 776.05 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 14 - Akcesoria endoskopowe (1)
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 13 pozycji asortymentowych. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
8 670,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 289 290.34 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 15 - Akcesoria endoskopowe (2)
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycję asortymentową. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
300,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 001.00 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 16 - Fartuchy sterylne oraz zestaw ochronny
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 3 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
6 470,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 215 700.00 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 17 - Ostrza wymienne jednorazowe do sprzętu motorowego typu Aesculap
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 6 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
630,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 21 163.74 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 18 - Paski do glukometrów
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 2 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
760,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 25 467.00 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
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asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 19 - Sprzęt Chirurgiczny
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 2 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 972.06 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
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wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 20 - Maski ochronne
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycja asortymentowa. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
100,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 465.90 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 21 - Klej do membran kolagenowych
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycja asortymentowa. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
140,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 964.60 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 22 - Zestawy rur do respiratorów
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 7 pozycji asortymentowych. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
2 070,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 69 020.32 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 23 - Zestaw do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego (PRP)
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycja asortymentowa. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
220,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 504.50 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 24 - Ssaki uszne
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycja asortymentowa. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 010.00 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 25 - Akcesoria dla oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 10 pozycji asortymentowych. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
1 100,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 36 936.44 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 26 - Elektrody do koblacji (1)
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 2 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
540,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 18 000.60 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 27 - Nabój gazowy
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycja asortymentowa. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
100,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 500.00 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
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asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 28 - Maski do komory hiperbarycznej
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycja asortymentowa. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
220,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 502.00 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
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wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 29 - Nakładki
Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycja asortymentowa. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
160,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 416.96 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 30 - Końcówki do tympanometrii
Część nr: 30

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycja asortymentowa. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 945.20 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 31 - Końcówki audiologiczne
Część nr: 31

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 2 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 730.20 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 32 - Igły do testów skórnych
Część nr: 32

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycję asortymentową. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
660,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 22 201.60 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 33 - Sztyfty do tonometru
Część nr: 33

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 3 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
160,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 440.40 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 34 - Zestaw infuzyjny do pompy MRI
Część nr: 34

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycję asortymentową. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 780.00 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 35 - Akcesoria anestezjologiczne (2)
Część nr: 35

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 4 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
800,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 26 748.00 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 36 - Akcesoria do spirometru Lungtest
Część nr: 36

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycję asortymentową. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 760.00 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
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asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 37 - Zestawy do ostrej dializy otrzewnowej
Część nr: 37

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycję asortymentową. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
960,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 32 200.00 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
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wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 38 - Akcesoria anestezjologiczne do monitora Infinity Delta XL
Część nr: 38

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 5 pozycji asortymentowych. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
140,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 890.18 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 39 - Pętle laryngologiczne do usuwania woszczyny
Część nr: 39

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 2 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
150,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 000.00 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 40 - Sprzęt endoskopowy
Część nr: 40

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 10 pozycji asortymentowych. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
1 780,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 59 554.00 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 41 - Trokary jednorazowe do laparoskopii
Część nr: 41

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 2 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
410,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 900.00 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 42 -Zestawy rur do respiratorów
Część nr: 42

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 3 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
100,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 354.00 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 43 - Fartuchy sterylne na bloki operacyjne
Część nr: 43

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 2 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
6 600,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 220 000.00 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 44 - Dreny do pompy artroskopowej
Część nr: 44

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycję asortymentową. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
670,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 22 505.00 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 45 - Narzędzia manualne do zabiegów artroskopowych
Część nr: 45

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 4 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
610,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 400.00 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
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asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 46 - Elektrody do koblacji (2)
Część nr: 46

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycję asortymentową. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
1 110,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 37 200.00 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
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wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie ustanawia warunku.
1. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania zmian cen na zaoferowany przedmiot zamówienia poza 
przypadkami określonymi w ust. 2 poniżej przez okres trwania umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę 
postanowień umowy w zakresie ceny w innych przypadku niż określony w ust. 2 poniżej, pod warunkiem, iż 
zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tj. obniżenie ceny jednostkowej przy zachowaniu pozostałych 
parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez zmian.
2. W przypadku zmian stawek podatku VAT, możliwa jest zmiana wartości brutto (wym. w zał. nr 2) przy czym 
ta zmiana może stanowić wyłącznie różnicę pomiędzy dotychczasową a nową wysokością stawki podatkowej. 
Zmiana ta będzie miała miejsce od momentu obowiązywania nowej stawki podatku VAT.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, takich jak np. 
oznaczenie firmy, adres siedziby, numery telefonów, maile lub inne zapisy dotyczące wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w 
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych 
jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy, w przypadku zaistnienia 
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego np. spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami 
płatniczymi bądź warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w 
chwili zawarcia umowy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 10 
umowy:
a) w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy 
jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy.
b) w celu skorzystania z możliwości wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP opisanego w § 8 Umowy jednakże 
na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy.
c) w celu skorzystania z możliwości wskazanej w art. 144 ust 1 pkt 6) UPZP jednakże na okres nie dłuższy niż 6 
miesięcy od terminu obowiązywania umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania aneksu wydłużającego terminy o których mowa w § 7 ust. 4, 5 i 6 
umowy.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji lub konieczności wycofania danego produktu, 
bądź w sytuacji, gdy dostawa nie jest możliwa z uwagi na czasową niedostępność produktu na rynku (np. 
czasowe zaprzestanie produkcji, brak niezbędnych komponentów, surowców, ograniczenia importowe/
eksportowe i in.) zaoferowanie przez Wykonawcę produktu zamiennego, po cenie nie wyższej niż produktu 
będącego przedmiotem przetargu, pod warunkiem iż taka zmiana przedmiotu umowy nie będzie groziła 
rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany produkt może być innego producenta z zastrzeżeniem, iż 
będzie posiadać to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków 

24/12/2020 S251
https://ted.europa.eu/TED

43 / 53



Dz.U./S S251
24/12/2020
628279-2020-PL

44 / 53

zamówienia dla danego produktu, przy czym Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu 
zamiennego.
9. Strony przewidują możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych, w 
przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia 
umowy (siła wyższa).
c.d.III.1.3

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie ustanawia warunku.
5.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 
25 ust. 1 pkt 1 UPZP): - Zamawiający nie wymaga.
5.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia (art. 25 ust. 1 pkt. 3 
UPZP):
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia w formie JEDZ – w zakresie 
wskazanym w załączniku 3 do SIWZ – dołączyć do oferty w formie elektronicznej zgodnie z pkt 9.2. i 9.3. SIWZ.
b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz art. 24 
ust. 5 pkt 5 i 6 UPZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub 
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - w zakresie określonym art. 24 ust. 5 pkt 8 UPZP;
d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - w zakresie określonym 
art. 24 ust. 5 pkt 8 UPZP;
e) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 UPZP,
f) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 15 UPZP;
g) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 22 UPZP;
h) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na 
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 UPZP;
i) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu 
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym w zakresie określonym art. 24 ust. 5 pkt 7 UPZP;
j) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) w zakresie określonym 
art. 24 ust. 5 pkt 8 UPZP;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
CD. 1.2):
k) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 UPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 UPZP – załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 
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do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie oraz załącznik mają być 
złożone zgodnie z treścią punktu 5.12 SIWZ
5.9. Dokumenty jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia 
odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 UPZP):
I. Dokument wydany przez producenta wyrobu potwierdzający zgodność parametrów oferowanych sterylnych 
fartuchów z normami MDD 93/42, PN EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001, PN EN 
13795:2011, EN ISO 11135 -1:2007 oraz EN 556-1:2001 – dotyczy pakietu nr 43.
II. Karta techniczna produktu oraz dokument potwierdzający zgodność oferowanego asortymentu (sterylnych 
zestawów serwet) z normą PN EN 13795 1-3 – dotyczy pakietu nr 43, 16 poz. 2
III. Dokumenty potwierdzające, że asortyment spełnia poniższe wymagania. Niniejsze wymagania dotyczą 
środków ochrony indywidualnej, tj.:
a) Pakiet nr 4 poz. nr 1:
Rękawice zgodne z normami:
1) EN 15223-1,
2) EN 1041,
3) EN 455 (1-4),
4) EN 420,
5) EN ISO 374-1 (lista substancji chemicznych wraz z poziomem odporności (level) oraz % degradacji),
6) EN 374-2,
7) ASTM F1671-07 lub EN ISO 374-5,
8) EN 16523-1 i EN 374-4 (odporność chemiczna - min. 14 substancji chemicznych),
9) ASTM D7427,
10) ASTM D 6978-05 (odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami min. 15 substancji cytostatycznych, 
lista substancji cytostatycznych wraz z czasem ochrony).
b) Pakiet nr 4 poz. nr 2:
Rękawice zgodne z normami:
1) EN 15223-1,
2) EN 1041, EN 455(1-4),
3) EN 420,
4) EN ISO 374-1,
5) EN 374-2,
6) EN ISO 374-5 (odporność na bakterie, grzyby i wirusy),
7) ASTM F1671-07,
8) EN 16523-1 i EN 374-4 (odporność chemiczna - min. 16 substancji chemicznych),
9) ASTM D 6978-05 (odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami min. 15 substancji cytostatycznych), 
informacje o typie przebadanych cytostatyków oraz substancji chemicznych wraz z czasami przenikania i 
poziomem degradacji (wymagane tylko dla substancji chemicznych) podane na opakowaniu wyrobu.
c) Pakiet nr 5 poz. nr 1:
Rękawice zgodne z normami:
1) Zgodne z EN 455,
2) ASTM F1671,
3) EN ISO 374-1 (odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie),
4) EN ISO 374-5 (odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów),
5) EN 374-3 (odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min 70 % na min 2 poziomie oraz 
min 3 środki dezynfekcyjne na min 2 poziomie - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej).
d) Pakiet nr 5 poz. nr 2:
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Rękawice zgodne z normami:
1) EN 455 (siła zrywu przed starzeniem min. 13N - potwierdzone badaniami producenta),
2) z EN 455,
3) ASTM F1671,
4) EN ISO 374-1 (odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie),
5) EN ISO 374-5 (odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów),
6) EN 374-3 (odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min 70 % na min 2 poziomie i min 
5 cytostatyków na min 3 poziomie - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej),
DODATKOWO: Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem 
metodą HPLC z jednostki niezależnej.
e) Pakiet nr 5 poz. nr 3:
Rękawice zgodne z normami:
1) EN 455 (średnia siła zrywu przed starzeniem min 6,7N - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej),
2) EN ISO 374-1,
3) EN 374-2,
4) EN 16523-1,
5) EN 374-4,
6) EN ISO 374-5 (oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów).
7) ASTM D6978 (przebadane na min. 9 cytostatyków potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej),

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający nie ustanawia warunku.
CD. 1.2):
DODATKOWO:
a) Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z 
jednostki niezależnej.
b) Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC 
z jednostki niezależnej.
f) Pakiet nr 16 poz. 1:
1) Zestaw będący środkiem ochrony indywidualnej, kat. III.
Zestaw zgodny z normami:
1) (EU) 2016/425,
2) EN 14126.
g) Pakiet nr 16 poz. 2:
1) Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200 cmH2O, mniej krytycznej min. 32 cmH2O - 
parametry potwierdzone kartą danych technicznych.
2) Fartuch zgodny z normą EN 13795.
h) Pakiet nr 16 poz. 3:
Fartuch zgodny z normą EN 13795.
Zamawiający pozostałe wymagania względem Wykonawców szczegółowo opisał w SIWZ, tj. pkt 5.3–5.8, 5.10–
5.23, ponadto SIWZ i SAC zostały równolegle opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, tj.
http://www.zsm.com.pl/zamowienia-publiczne,0,2 oraz https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl/.
CD. 1.2):
9.1. Wykonawca zobowiązany jest składając ofertę załączyć do niej następujące oświadczenia, dokumenty 
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
a) Wypełniony formularz ofertowy wg zał. nr 1 do SIWZ zawierający w szczególności informacje o cenie, 
terminie dostawy i pełnych danych adresowych Wykonawcy. Zamawiający wymaga załączenia wypełnionego 
Formularza Ofertowego (zał. nr 1 do SIWZ). Niniejszy Formularz (zał. nr 1 do SIWZ) nie podlega uzupełnieniu 
na zasadach regulowanych przepisami art. 26 ust. 3 UPZP. Wykonawca wypełnia również informacyjnie 
formularz systemowy (tj. wartości brutto pakietów oraz termin dostawy) na Platformie https://zsm-
chorzow.ezamawiajacy.pl/. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – formularz ofertowy, pkt. 2 załącznika nr 1 
do SIWZ (OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY część 12 pkt. 12.8),
b) Wypełniony SAC - załącznik nr 2 do SIWZ,
c) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia w formie JEDZ wg załącznika 
nr 3 do SIWZ (Platforma),
d) Oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium korzystając z innej formy niż pieniądz, 
korzystając z formy elektronicznej wadium,
e) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania dokumentów składanych wraz z 
ofertą,
9.2. Wykonawca ma dwie możliwości przygotowania dokumentu JEDZ:
a) Pierwsza możliwość - Wykonawca (przed przystąpieniem do postępowania) może przygotować dokument 
JEDZ, zgodny z wymaganiami Zamawiającego na PLATFORMIE https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl/. 
Wykonawca po kliknięciu w klawisz „Uzupełnij JEDZ” wybiera formę przesłania dokumentu „Pobierz” i klika 
klawisz „WYŚLIJ”, wywoła to akcję ściągnięcia pliku w formacie XML. Następnie użytkownik postępuje zgodnie 
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z wyświetloną w oknie instrukcją, co pozwoli mu wykorzystać przygotowany i podpisany kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym plik JEDZ w momencie przystąpienia do postępowania.
b) Druga możliwość – Wykonawca może przygotować podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
dokument JEDZ, poza aplikacją eZamawiający, a następnie dodać go do oferty. Bezpośredni dostęp do polskiej 
wersji językowej serwisu pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl/.
Dot. pkt. II 2.5) Kryteria udzielenia zamówienia:
Przy wyborze i ocenie oferty Zamawiający będzie się kierować wyłącznie następującymi kryteriami:
Cena oferty: 60 %;
Termin dostawy (realizacji): 40 %.
Przetarg wygrywa Wykonawca, który otrzyma największą ilość punktów w ocenie końcowej oferty.
WADIUM: Wykonawcy składający oferty na wszystkie części zamówienia (pakiety) zobowiązani są do 
wniesienia wadium w kwocie: 108 620,00 zł, natomiast dla ofert częściowych wadium wynosi odpowiednio 
zgodnie z opisem pod pakietami w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
CD. III.2.2):
14.5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na każde żądanie Zamawiającego (w terminie 3 dni 
roboczych od daty wezwania, po zawarciu umowy lub w trakcie jej realizacji):
a) instrukcji dezynfekcji i sterylizacji dla wszystkich asortymentów wielorazowego użytku objętych umową. 
Instrukcje dezynfekcji i sterylizacji mogą być przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku CD 
lub pendrive. Informacja o procesach sterylizacji do pkt 2.15. do pkt 2.18. SIWZ.
b) zaświadczenia, poświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego, że oferowane produkty spełniają 
wymogi i normy dopuszczające je do sprzedaży oraz stosowania w jednostkach służby zdrowia na obszarze 
gospodarczym Unii Europejskiej, tj. aktualnego świadectwa rejestracyjnego dla wyrobu medycznego wydanego 
przez upoważnione do tego jednostki, wpisu do rejestru wyrobów medycznych, poświadczenia nadania znaku 
CE oferowanym wyrobom, bądź deklaracji zgodności wydanej przez niezależną organizację lub producenta 
potwierdzającą zgodność wyrobów z odpowiednimi normami, lub atestów i certyfikatów wystawionych przez 
upoważnione do tego jednostki badawcze w obszarze gospodarczym Unii Europejskiej (wymienione powyżej 
dokumenty potwierdzające oznakowanie wyrobów jest uzależnione od klasy wyrobu medycznego i wymagań 
określonych w odpowiednich normach dla danego wyrobu).
c) dla produktów niebędących wyrobami medycznymi poświadczenia przez producenta zgodności wyrobu z 
obowiązującymi odpowiednimi w danym zakresie normami i poświadczenia przez niego zastosowania wyrobu.
Cd.III.1.1 9.1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania 
siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń 
epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły 
uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).
9.2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest 
obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. 
Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, 
zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.
9.3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do 
kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to 
możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu 
umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
9.4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły 
wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy 
ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu 
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umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie 
obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
9.5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej 
niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę 
ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem 
natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i nie rości należności wynikających z 
§6 ust. 1 lit. c) oraz d)”

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
14.1. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi na zasadach określonych w Istotnych postanowieniach 
umownych (załącznik nr 4) i ceną zaoferowaną przez wybranego Wykonawcę w Formularzu systemowym 
(https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl/).
14.2. Jeżeli Wykonawca, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy według warunków podanych 
w niniejszej SIWZ, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert uznanych za 
niepodlegające odrzuceniu, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
14.3. Zawarcie umowy (Istotne postanowienia umowne w załączeniu) na realizację zamówienia nastąpi po 
upływie 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, chyba, że zostanie wniesione odwołanie. W 
sytuacji, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość podpisania umowy przed upływem w/w terminu.
14.4. Zamawiający dostarczy wybranemu Wykonawcy umowę do podpisu listownie.

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/01/2021
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: 27/01/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów – lokal: budynek 
Administracji Zespołu Szpitali Miejskich II piętro pok. 217 – Dział Zamówień Publicznych.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 
11, 41-500 Chorzów – lokal: budynek Administracji Zespołu Szpitali Miejskich II piętro pok. 217 – Dział 
Zamówień Publicznych.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną 
w art. 24aa UPZP. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.
a) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 uPzp.
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy 
ramowej, aukcji elektronicznej, udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia oraz zwrotu kosztów 
udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem pkt 9.9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej w treści: 
SIWZ).
c) W przedmiotowym zamówieniu Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
d) Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio 
od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego – klauzula informacyjna dotycząca Zamawiającego została zamieszczona w załączniku nr 6 do 
SIWZ. Natomiast klauzula informacyjna dotycząca Wykonawcy ujęta jest w pkt 15 załącznika nr 1 do SIWZ –
„Formularz ofertowy”.
RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 
z 4.5.2016, str. 1). Wykonawca zobowiązany jest zapoznać wszystkich pracowników z klauzulą dot. powierzenia
Danych osobowych, a których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w trakcie i po rozstrzygnięciu 
postępowania.
9.13. Wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa.
9.14. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia.
9.15. Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi „tajemnice 
przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9.15. Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi „tajemnice 
przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9.16. W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej na Platformie dokumenty „stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 
„Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj".

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
16.4. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postepowania odwoławczego przez 
Wykonawcę, jak i dalsze pisma wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na elektroniczną skrzynkę 
podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby, w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
16.5. Odwołanie wraz z załącznikami oraz kopia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub dokumentacja postępowania w postaci elektronicznej, a także inne pisma składane w sprawie 
oraz pisma przekazywane przez Izbę w związku z wniesionym odwołaniem, stanowią akta sprawy odwoławczej.
16.6. Oryginał dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z wnioskami o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertami złożonymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego zamawiający składa do Izby nie później niż przed otwarciem rozprawy, z wyjątkiem przypadku, 
w którym całość dokumentacji postępowania została złożona w sposób określony w pkt. poniżej zgodnie z 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy 
rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1092 z późn. zm.).
16.8. Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządzona w postaci elektronicznej 
składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych 
nośników danych:
• płyta CD,
• płyta DVD,
• nośnik USB,
• dysk przenośny USB.
Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym z 
wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów 
elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa 
katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów 
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postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie 
chronione.
16.9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
16.10. Termin wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia,
b) wobec ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,
c) wobec innych czynności niż w pkt a) i b) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu 
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących jego wniesienie.
16.11. Pozostałe terminy i okoliczności szczegółowo opisane w dziale VI UPZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2020
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