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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438360-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Chorzów: Materiały medyczne
2018/S 194-438360

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
627-19-23-530
ul. Strzelców Bytomskich 11
Chorzów
41-500
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
Tel.:  +48 323499298
E-mail: zp@zsm.com.pl 
Faks:  +48 323499299
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zsm.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.zsm.com.pl/zsm/przetargi-i-konkursy/1/zakladka/zamowienia-publiczne/
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 wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego niejałowego, jałowego i sterylnego
na potrzeby Apteki
Numer referencyjny: SPZOZZSM/ZP/89/2018

II.1.2) Główny kod CPV
33140000

mailto:zp@zsm.com.pl
www.zsm.com.pl
http://www.zsm.com.pl/zsm/przetargi-i-konkursy/1/zakladka/zamowienia-publiczne/
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego
niejałowego, jałowego i sterylnego na potrzeby Apteki. Opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości
określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (SAC) załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia
musi być dopuszczony do obrotu i sprzedaży w obszarze gospodarczym UE oraz zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności spełniać wymagania ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie
wybrany pakiet, lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w pakiecie. Zamawiający wymaga,
aby oferowane wyroby medyczne wielorazowego użytku posiadały parametry umożliwiające dekontaminację i
resterylizację w oparciu o polskie normy zharmonizowane z normami europejskimi.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 8 223 215.23 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
35113400
35113410

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 1.1.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z
podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr
2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 67 344.44 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
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8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 2 000 PLN
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2 - Pojemniki i worki
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141600

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 21 615.90 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
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Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 600 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 3 - Uchwyt do lamp operacyjnych serii MediLed
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 21 000.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
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1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 600 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 4 - Sprzęt medyczny
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
31711140
33171200
38423100
33141600
33141240
33158300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 104 927.21 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
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1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 3100 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5 - Elektrody EKG (1)
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
31711140

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 18 577.78 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
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3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 500 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 6 - Elektrody EKG (2)
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33140000
31711140

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 6 272.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego np. spowodowanych sytuacją
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finansową, zdolnościami płatniczymi bądź warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były
możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
6. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 100 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 7 - Higiena pacjenta
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
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— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 44 558.48 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
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b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 1300 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 8 - Prześcieradła na stoły operacyjne
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 8 400.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
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7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 200 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 9 - Rękawice diagnostyczne i foliowe
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141420

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 316 661.50 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
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8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 9500 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 10 - Pojemniki na odpady medyczne oraz do transportu chirurgicznego /histopatologicznego
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
44619000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 30 197.02 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
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Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 900 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 11 - Koce grzewcze
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
39511100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 30 000.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
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% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 900 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 12 - Worek do ewakuacji laparoskopowej materiału do badań histopatologicznych
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33162200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 11 600.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
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2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 300 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Pakiet nr 13 - Sprzęt laparoskopowy (1)
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33162200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 78 413.12 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
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4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 2300 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 14 - Sprzęt laparoskopowy do posiadanej przez Zamawiającego diatermii ERBE VIO300D i 300S,
ICC80, oraz diatermii VALLEYLAB
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
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33162200
31711140

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 180 804.22 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego np. spowodowanych sytuacją
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finansową, zdolnościami płatniczymi bądź warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były
możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
6. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 5 400 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 15 - Sprzęt laparoskopowy (2)
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33162200
33141640
33141220

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 341 554.52 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
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a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 10200 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 16 - Sprzęt anestezjologiczny sterylny
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141220
33141320

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 50 005.70 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
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b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 1500 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 17 - Drobny sprzęt medyczny sterylny (1)
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141220
33141200
33141600
33141321

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 67 894.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
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c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 2000 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 18 - Sprzęt medyczny - "bezpieczna linia"
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141220
33141624

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia



Dz.U./S S194
09/10/2018
438360-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 35 / 200

09/10/2018 S194
https://ted.europa.eu/
TED

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

35 / 200

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 630 510.65 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
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7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 18900 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 19 - Aparaty medyczne sterylne
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33194000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 5 873.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
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8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 100 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 20 - Strzykawki i przyrządy medyczne sterylne (2)
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141320
33141310

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 142 170.50 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
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Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
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to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 4200 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 21 - Igły, igły bezpieczne sterylne
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141320
33141310

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 261 326.75 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
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zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 7800 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 22 - Zestawy intubacyjne -terapia oddechowa
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141625

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 199 903.48 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
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1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 5900 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 23 - Drobny sprzęt medyczny sterylny (2)
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141200
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 57 139.15 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
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3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 1700 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 24 - Ostrza chirurgiczne i osprzęt chirurgiczny
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33140000
33141411

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 86 790.88 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego np. spowodowanych sytuacją



Dz.U./S S194
09/10/2018
438360-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 47 / 200

09/10/2018 S194
https://ted.europa.eu/
TED

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

47 / 200

finansową, zdolnościami płatniczymi bądź warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były
możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
6. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 2600 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 25 - Akcesoria cewnikowe i przyrządy do sporządzania leków
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
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— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 28 906.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
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w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 800 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 26 - Wapno, Drobny sprzęt medyczny sterylny (3)
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33157200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 51 696.38 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
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c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 1500 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 27 - Igły do trepanobiopsji i biopsji
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141320
33141310

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 79 785.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
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7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 2300 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 28 - Bezpieczny system dla potrzeb płynoterapii i przygotowywania leków cytostatycznych (1)
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33194000
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 410 007.48 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
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8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 12300 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 29 - System zamknięty do sporządzania i podawania leków cytostatycznych
Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33194000
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 140 450.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
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to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 4200 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 30 - Sprzęt medyczny do terapii oddechowej
Część nr: 30

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141220
33141320

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 34 870.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
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zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 1000 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 31 - Filtry oddechowe, nawilżanie i czujniki
Część nr: 31

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33194000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 134 639.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
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1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 4000 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 32 - Rękawice sterylne (1)
Część nr: 32

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141420

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 54 334.40 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
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3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 1600 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 33 - Rękawice sterylne (2)
Część nr: 33

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33140000
33141420

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 61 006.50 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego np. spowodowanych sytuacją
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finansową, zdolnościami płatniczymi bądź warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były
możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
6. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 1800 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 34 - Płyny kompatybilne z aparatem typu PRISMAFLEX do zabiegów CRRT
Część nr: 34

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
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— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 89 760.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
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b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 2600 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 35 - Sprzęt jednorazowy kompatybilny z aparatem typu PRISMAFLEX do zabiegów CRRT
Część nr: 35

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 109 800.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
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7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 3200 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 36 - Akcesoria endoskopowe (1)
Część nr: 36

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141625

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 106 917.50 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
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8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 3200 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 37 - Akcesoria endoskopowe (2)
Część nr: 37

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141625

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 265 656.00 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
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Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 7900 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 38 - Akcesoria endoskopowe (3)
Część nr: 38

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141625

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 70 160.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
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% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 2100 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 39 - Płytki do diatermii
Część nr: 39

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141625
31711140

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 2 574.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
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1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia nie jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 40 - Fartuchy sterylne i skalpele bezpieczne na bloki oper.
Część nr: 40

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
35113400
33141411

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 81 442.60 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.



Dz.U./S S194
09/10/2018
438360-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 77 / 200

09/10/2018 S194
https://ted.europa.eu/
TED

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

77 / 200

3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 2400 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 41 - Fartuchy sterylne oraz zestaw ochronny
Część nr: 41

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33140000
35113400
33141622

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 43 400.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
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5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 1300 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 42 - Zestawy dawkujące (1)
Część nr: 42

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141626

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 37 540.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
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a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 1100 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 43 - Zestawy dawkujące (2)
Część nr: 43

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141626

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 553 980.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
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c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 16600 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 44 - Ostrza wymienne jednorazowe do piór eskulacyjnych do sprzętu motorowego typu Aesculap
Część nr: 44

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141700

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 23 450.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
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7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 700 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 45 - Paski do glukometrów (1)
Część nr: 45

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 41 639.60 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
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dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 1200 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 46 - Paski do glukometrów (2)
Część nr: 46

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 35 226.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji



Dz.U./S S194
09/10/2018
438360-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 88 / 200

09/10/2018 S194
https://ted.europa.eu/
TED

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

88 / 200

zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 1000 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 47 - Paski oftalmologiczne
Część nr: 47

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 1 170.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
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1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia nie jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 48 - Akcesoria okulistyczne
Część nr: 48

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 8 362.80 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
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4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 200 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 49 - Akcesoria do Phametru
Część nr: 49

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141200
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 15 600.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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.
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6. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 400 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 50 - Specjalistyczne strzykawki i igły
Część nr: 50

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141625
33141320

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
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— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 273 798.21 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
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b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 8200 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 51 - Cewniki, sondy, worki oraz drobny sprzęt uzupełniający
Część nr: 51

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33194000
33141200
33141641
33141615
33171000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 81 945.47 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
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c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 2400 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 52 - Sprzęt chirurgiczny
Część nr: 52

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33162200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 1 972.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
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7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia nie jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 53 - Zamknięty system do aspiracyjno-próżniowego pobierania krwi
Część nr: 53

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33194000
33192500
33141320

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 191 054.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
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8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 5700 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 54 - Sprzęt medyczny, igły punkcyjne, zestawy do nakłuć, zestaw do nefrostomii, pętle endoskopowe
Część nr: 54

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141323
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 70 918.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
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to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 2100 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 55 - Drobny sprzęt medyczny (1)
Część nr: 55

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141620
33141600

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 41 000.15 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
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zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 1200 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 56 - Drobny sprzęt medyczny (2)
Część nr: 56

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141600
33141123
34928480
33141700
33141730

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 83 651.78 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
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% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 2500 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 57 - Cewniki specjalistyczne
Część nr: 57

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141240
33141620
33141642

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 63 931.35 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
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1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 1900 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 58 - Zestawy ochronne
Część nr: 58

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
35113400
39512000
33141310

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 149 932.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
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2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 4400 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Pakiet nr 59 - Zastawka do leczenia wodogłowia
Część nr: 59

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 1 826.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
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5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia nie jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 60 - Obłożenia i ochrona stołu
Część nr: 60

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141620

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
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— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 137 337.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
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w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 4100 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 61 - Obłożenia specjalistyczne
Część nr: 61

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
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Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 13 824.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
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d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 400 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 62 - Maski ochronne
Część nr: 62

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 4 620.00 PLN
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
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wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 100 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 63 - Rękawice ochronne niesterylne
Część nr: 63

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141420
18424300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 301 996.50 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
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
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przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 9000 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 64 - Niewchłanialny szew do zabiegów artroskopowych
Część nr: 64

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 56 700.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
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zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 1700 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 65 - Klej do membran kolagenowych
Część nr: 65

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 3 963.52 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
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2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 100 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Pakiet nr 66 - Wkłady workowe i dreny
Część nr: 66

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 56 209.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
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5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 1600 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 67 - Zestawy rur do respiratorów
Część nr: 67

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33157000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 63 561.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
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a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 1900 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 68 - Zestawy do przetoczeń do pompy TERUMO
Część nr: 68

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:



Dz.U./S S194
09/10/2018
438360-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 129 / 200

09/10/2018 S194
https://ted.europa.eu/
TED

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

129 / 200

Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 89 600.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
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c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 2600 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 69 - Dreny do pompy artroskopowej
Część nr: 69

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141642

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 25 200.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
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7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 700 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 70 - Worki stomijne
Część nr: 70

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 2 962.50 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
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dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia nie jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 71 - Zestawy do wstrzykiwacza kontrastu (1)
Część nr: 71

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33695000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 2 880.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
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Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia nie jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 72 - Zestawy do wstrzykiwacza kontrastu (2)
Część nr: 72

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33695000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 1 674.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
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2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia nie jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 73 - Akcesoria do dermatomu
Część nr: 73
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 3 660.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego np. spowodowanych sytuacją
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finansową, zdolnościami płatniczymi bądź warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były
możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
6. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia nie jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 74 - Zestaw do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego (PRP)
Część nr: 74

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33162000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 8 000.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
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b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 200 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 75 - Fartuchy
Część nr: 75

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
35113400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 103 266.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
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d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 3000 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 76 - Akcesoria uszne
Część nr: 76

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 6 350.00 PLN
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
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wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 100 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 77 - Czujniki
Część nr: 77

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
35125100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 42 140.00 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
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać



Dz.U./S S194
09/10/2018
438360-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 147 / 200

09/10/2018 S194
https://ted.europa.eu/
TED

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

147 / 200

to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 1200 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 78 - Zestaw do pomp infuzyjnych
Część nr: 78

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33194100
33194120

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 23 670.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
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zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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



Dz.U./S S194
09/10/2018
438360-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 149 / 200

09/10/2018 S194
https://ted.europa.eu/
TED

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

149 / 200

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 700 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 79 - Elektrody do koblacji
Część nr: 79

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
31711140

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 46 080.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
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1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 1300 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 80 - Elektrody i pasty
Część nr: 80

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
31711140

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 63 168.76 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
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3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 1800 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 81 - Elektrody do elektrochirurgii
Część nr: 81

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33140000
31711140

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 152 161.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego np. spowodowanych sytuacją
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finansową, zdolnościami płatniczymi bądź warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były
możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
6. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 4500 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 82 - Zestawy rur do respiratorów (3)
Część nr: 82

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33157200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
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— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 28 550.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
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w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 800 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 83 - Ortezy Stawu Barkowego
Część nr: 83

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
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Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 2 592.80 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
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d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia nie jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 84 - Butelki jednorazowego użycia
Część nr: 84

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
39225710

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 66 785.40 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
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8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 2000 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 85 - Roztwory Buforowe
Część nr: 85

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 2 080.00 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:
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia nie jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 86 - Sprzęt do artroskopu
Część nr: 86

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33162200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 45 345.42 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
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1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 1300 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 87 - Szyna Brauna
Część nr: 87

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 1 203.80 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
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4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia nie jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 88 - Nabój gazowy
Część nr: 88

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 7 200.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
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w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 200 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 89 - Maski do komory hiperbarycznej
Część nr: 89

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
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Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 15 000.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
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d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 400 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 90 - Narzędzia chirurgiczne
Część nr: 90

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33169000
33162000
39241200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 34 702.42 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
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przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 1000 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 91 - Opaski zaciskowe
Część nr: 91

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 110 300.00 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
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
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to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 3300 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 92 - Fartuchy Foliowane
Część nr: 92

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 910.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
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% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia nie jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 93 - Nakładki na oczy
Część nr: 93

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 5 777.76 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
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4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie:100 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 94 - Końcówki do tympanometrii
Część nr: 94

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 1 944.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
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a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia nie jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 95 - Końcówki audiologiczne
Część nr: 95

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
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Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 1 680.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
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d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia nie jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 96 - Igły do testów skórnych punktowych
Część nr: 96

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141320

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 27 750.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
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8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 800 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 97 - Substytut ubytków kostnych.
Część nr: 97

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 14 628.06 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
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Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.



Dz.U./S S194
09/10/2018
438360-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 184 / 200

09/10/2018 S194
https://ted.europa.eu/
TED

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

184 / 200

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 400 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 98 - Szew polimerowy
Część nr: 98

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 18 336.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
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% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 500 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 99 - Sztyfty do tonometru
Część nr: 99

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 6 528.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
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2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 100 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Pakiet nr 100 - Odzież Medyczna
Część nr: 100

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33199000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 3 090.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
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4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia nie jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 101 - Zestawy do wstrzykiwacza
Część nr: 101

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141626

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 352 800.00 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
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a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 10500 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 102 - Sprzęt Endoskopowy
Część nr: 102

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33168000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do magazynu Apteki w dwóch lokalizacjach:
— ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Szpital dla dzieci,
— ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie – Szpital dla dorosłych.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Dostawy sukcesywne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Ad. II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 %; Termin dostawy – 40 %

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: 41 045.77 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 zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego
asortymentu, co opisano w projekcie umowy – § 2 ust. 4 zał. nr 4 do SIWZ. Skorzystanie z prawa opcji
zmniejszającego ilość i wartość w danym pakiecie nie wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane
Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej i 70
% wartości danego pakietu. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w
pakietach ujętych w SAC. Zamawiający zmiany do umowy ujął w § 7 projektu umowy (pełny opis).
1.W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, 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.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj.
obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez
zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian
dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych,
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. DOMÓWIENIE:
a)W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego
prawo do zwiększenia do 30 % wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust.
2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy.
b)W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
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c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w
tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia,
jak i możliwości zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy: w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, w celu skorzystania z możliwości
wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, 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.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać
to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 1200 zł
Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust 1 pkt. 12-23 UPZP. W postępowaniu
mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust 5 UPZP. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców samodzielnie jest zobowiązany do wykazania
braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 UPZP. Zamawiający wymaga
od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a UPZP,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów odrębnego dokumentu oświadczenia JEDZ w terminie
zgodnym z dniem składania ofert. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając w formie oryginału pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Załącznik nr 6 do SIWZ
„Zobowiązanie podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby” - należy dołączyć do oferty
jeżeli dotyczy. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i
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podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Uwaga: jeżeli Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcom
część zamówienia należy wypełnić w JEDZ Dział IV Kryteria kwalifikacji, Część C – Zdolność techniczna i
zawodowa oraz podać część procentową zamówienia.
Oferta powinna składać się z następujących dokumentów i oświadczeń:
a) Wypełnionego formularza ofertowego wg zał. nr 1 do SIWZ zawierającego w szczególności informacje o
terminie dostawy, terminie płatności, pełnych danych adresowych Wykonawcy. 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 (informacje dodatkowe część 12 pkt. 12.9
oraz część 13 SIWZ)
b) Wypełnionego formularza specyfikacji asortymentowo cenowej wg zał. nr 2 do SIWZ w zależności od pakietu,
którego dotyczy oferta oraz SAC w formie elektronicznej - na płycie CD/DVD.
c) Pełnomocnictwo lub upoważnienie – jeżeli dotyczy;
Oświadczenia JEDZ (sporządzony zgodnie z formularzem określonym w Rozporządzeniu wykonawczym
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 roku ustanawiającym standardowy formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia opublikowany na stronie internetowej – https://www.uzp.gov.pl/baza-
wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia) należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie
oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w
jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 UPZP. Analogiczny wymóg dotyczy
JEDZ składanego przez Podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 UPZP. Sposób złożenia Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ) opisano szczegółowo w dziale 9 SIWZ (pkt. 9.13)
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w punkcie 5.2. b) do j) SIWZ oraz 5.13 SIWZ z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6
UPZP.
Cdn. w pkt. III.1.2) ogłoszenia. - Dokumenty na wezwanie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy
Cd. pkt III.1.1) Ogłoszenia. 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 – przesłać w formie elektronicznej zgodnie z pkt 9.13. 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
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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 – dokumenty potwierdzające dokonanie
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 2016 r. poz. 716) w zakresie określonym
art. 24 ust. 5 pkt 8 UPZP;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nie dotyczy
Cd. pkt III.1.1) Ogłoszenia.
Inne oświadczenia lub dokumenty:
Wykonawca składa oświadczenie w treści JEDZ (Część III Podstawy wykluczenia, sekcja C JEDZ) w zakresie
przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 16, 17, 18, 19, 20 oraz art. 24 ust. 5 pkt 2, 3, 4
uPzp.
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
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie oraz załącznik mają być
złożone zgodnie z treścią punktu 5.15 SIWZ. Zamawiający uzna żądanie za spełnione, kiedy Wykonawca w
ciągu 3 dni przekaże Zamawiającemu oświadczenie (wraz z ewentualnymi dowodami) faksem lub e-mailem
przy założeniu niezwłocznego przekazania pisemnego oryginału na adres Zamawiającego.
Uwaga ad. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia: Wykonawca
nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego Wykonawcy (w takiej sytuacji Wykonawca powinien wskazać Zamawiającemu w ofercie numer
referencyjny postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują) lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
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rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).
Opis dokumentów w odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zawarto w dziale 5 SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dokumenty jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia
odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP).
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni):
a) katalogów lub innych materiałów opisujących przedmiot zamówienia celem potwierdzenia, iż oferowany
asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w pakiecie, którego dotyczy oferta.
Wymagania: Zamawiający oczekuje udostępnienia katalogów lub materiałów opisujących przedmiot zamówienia
pochodzących od producenta i zawierających potwierdzenie parametrów wyrobów medycznych ujętych w
SIWZ. Jeżeli ww. dokumenty nie są dostępne Wykonawca może przygotować katalog w oparciu o informacje
uzyskane od producenta.
Zamawiający prosi o przekazywanie ww. dokumentów uporządkowanych, czyli wraz z oznaczeniem, dla którego
pakietu i jakiej pozycji ujętej w formularzu specyfikacji asortymentowo-cenowej zostają złożone.
b) Wymagania szczególne dla:
Pakiet nr 18 - Sprzęt medyczny - "bezpieczna linia" poz. 5 i poz. 6 - badania kliniczne materiału cewnika
kaniuli na przeciwzakrzepowość. dot.„kaniuli i.v. z cewnikiem wykonanym z biokompatybilnego silikonowanego
poliuretanu posiadającego kliniczne badania na zmniejszanie powikłań zakrzepowo-zapalnych (...)
Pakiet nr 28 - Bezpieczny system dla potrzeb płynoterapii i przygotowywania leków cytostatycznych (1) poz.
32, poz. 33 i poz. 34 – Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymagania złożenia przez Wykonawcę
dokumentów takich jak: certyfikat przeciwchemicznej odzieży ochronnej kategorii III klasa 5 i 6 oraz badania
na przenikanie typowych leków cytostatycznych wydane przez niezależne od producenta akredytowane
laboratoria chemiczne z wykazem tych środków (przynajmniej 10) w tym leków cytostatycznych, do użytkowania
w pomieszczeniach czystych wg klasy ISO-4/5, A i B.
Pakiet nr 32 - Rękawice sterylne (1) - dokumenty takie jak: raporty z badań na przenikalność dla wirusów,
badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normami EN (raport z wynikami badań), badania
na przenikalność cytostatyków (raporty z wynikami badań) w zakresie dotyczącym poszczególnych pozycji
asortymentowych opisanych w pakiecie;
Pakietu nr 33 – „Rękawice sterylne (2)” - dokument potwierdzający spełnienie normy EN 374-1,2,3 wraz z
potwierdzonymi badaniami jednostki notyfikowanej;
Pakiet nr 40 – „Fartuchy sterylne i skalpele bezpieczne na bloki oper.” - dokumenty wydane przez producenta
wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych fartuchów z normami MDD 93/42, PN EN
13795 : 2011, EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001;
Pakiet nr 41 – „Fartuchy sterylne oraz zestaw ochronny” - dla potwierdzenia minimalnych parametrów
technicznych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia 1) Dane techniczne oferowanych w ofercie wyrobów
wystawione przez producenta materiałów użytych do produkcji wyrobów gotowych. 2) Dokumenty wydane
przez producenta wyrobów potwierdzające zgodność oferowanych sterylnych zestawów serwet z normą PN EN
13795 1-3.
Pakiet nr 63 – „Rękawice ochronne niesterylne” - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymagania złożenia
przez Wykonawcę dokumentów takich jak: raporty z badań i certyfikaty jednostki notyfikowanej w zakresie
opisanym dla poszczególnych pozycji w pakiecie.
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c) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni) próbki oferowanego asortymentu
(prezentacja) celem potwierdzenia, iż oferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w
pakiecie, którego dotyczy oferta.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ad. pkt c) próbki oferowanego asortymentu (prezentacja). Wymagania i zastrzeżenie: Zamawiający zastrzega
sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawców o przesłanie próbki asortymentu zaoferowanego w ofercie
przetargowej. Złożenie próbki nie jest obligatoryjne. Prośba ze strony Zamawiającego o przesłanie próbki
nastąpi po terminie składnia ofert przetargowych i dotyczyć będzie wyłącznie oferowanego przez Wykonawców
asortymentu, co do którego powstaną wątpliwości, czy faktycznie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia.
Wniosek Zamawiającego o złożenie próbki dotyczyć będzie 1 sztuki lub 1 opakowania (tj. jednostki handlowej).
Nie złożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie próbki asortymentu jest równoznaczne z
niespełnieniem wymagań zawartych w niniejszym punkcie i skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako
niezgodnej ze SIWZ w myśl art. 89 ust. 1 pkt. 2 uPzp. Zamawiający wyjaśnia, że żądanie przedłożenia próbek
będzie dotyczyć przede wszystkim asortymentu, który nie był uprzednio dostarczany do Zamawiającego,
ponieważ wiele pozycji asortymentowych spośród wyrobów medycznych opisanych w SIWZ jest od dłuższego
czasu obecnych na rynku i są one znane Zamawiającemu.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi na zasadach określonych w projekcie umowy (załącznik
nr 4) i zgodnie z ceną zaoferowaną przez wybranego Wykonawcę w SAC (załącznik nr 2). Zawarcie umowy
(projekt umowy w załączeniu) na realizację zamówienia publicznego nastąpi po upływie 10 dni od przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 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 ww. terminu.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

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

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów, POLSKA – lokal:
budynek Administracji Zespołu Szpitali Miejskich II piętro, pok. 204 - sala konferencyjna.
Oferty należy złożyć w terminie zgodnym z pkt. IV.2.2 ogłoszenia w Biurze Podawczym.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29.1.2004 roku – „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. nr 2017 poz. 1579 z
późn. zm, dalej w treści uPzp). Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie:
www.zsm.com.pl informacje podane na otwarciu ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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 na ostatniej stronie
SIWZ (załącznik nr 7). Natomiast, klauzula informacyjna dotycząca Wykonawcy ujęta jest w pkt. 13 załącznika
nr 1 do SIWZ – „Formularz ofertowy”. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.4.2016 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.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1). Zgodnie z uPzp nie ujawnia się
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. W związku z powyższym Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert ma prawo
zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas
otwarcia ofert tj. nazwy (firmy) oraz adresów Wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Zgodnie z ustawą z dnia
16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 419) przez tajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów,
Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
jak wyżej
Warszawa
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów uPzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie uPzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. 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.
5. 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.
6. Pozostałe terminy i okoliczności szczegółowo opisane w dziale VI uPzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
8. Szczegółowo środki ochrony prawnej zostały omówione w dziale VI uPzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
jak wyżej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio
www.uzp.gov.pl/kio
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Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/10/2018
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