
Dz.U./S S225
22/11/2018
514165-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 33

22/11/2018 S225
https://ted.europa.eu/
TED

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

1 / 33

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:514165-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
2018/S 225-514165

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

SP ZOZ Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
Al. Modrzewiowa 22
Kraków
30-224
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Zielińska
Tel.:  +48 124287300
E-mail: office@kcr.pl 
Faks:  +48 124251228
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kcr.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.kcr.pl/207,konkurs-2018.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
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 - Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku
Numer referencyjny: A.I.271-22/18

II.1.2) Główny kod CPV
33141000

mailto:office@kcr.pl
http://www.kcr.pl
http://www.kcr.pl/207,konkurs-2018.html
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku”. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (wraz z załącznikiem), będący załącznikiem nr 3 do Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (zwana dalej „specyfikacją”). Zapisy specyfikacji należy czytać wraz z
ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania
Wykonawców.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 693 915.96 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:
Część 1/ Rękawice chirurgiczne i jednorazowa odzież ochronna.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
33141420
39525000
33199000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 1/ Rękawice chirurgiczne i jednorazowa odzież ochronna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera wzór umowy (wraz z załącznikiem), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zapisy specyfikacji
należy czytać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych
odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia
(§ 4 ust. 3 wzoru umowy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 85 123.00 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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - dla części
1: 850,00 PLN. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 2/ Fartuchy jednorazowe.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
39525000
33199000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 2/ Fartuchy jednorazowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (wraz z
załącznikiem), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zapisy specyfikacji należy czytać wraz z ewentualnymi
zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia
(§ 4 ust. 3 wzoru umowy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 130 024.07 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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - dla części
2: 1 300,00 zł. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 3/ Elektrody.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 3/ Elektrody. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (wraz z załącznikiem),
będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zapisy specyfikacji należy czytać wraz z ewentualnymi zmianami
treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia
(§ 4 ust. 3 wzoru umowy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 18 178.24 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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - dla części
3: 180,00 zł. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 ustawy Pzp.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 4/ Osłonki do termometru GENIUS.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 4/ Osłonki do termometru GENIUS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy
(wraz z załącznikiem), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zapisy specyfikacji należy czytać wraz z
ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania
Wykonawców.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia
(§ 4 ust. 3 wzoru umowy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 249.81 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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - dla części
4: 2,00 zł. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i
7 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 5/ Podkłady, prześcieradła, pakiet do dezynfekcji pola operacyjnego.
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 5/ Podkłady, prześcieradła, pakiet do dezynfekcji pola operacyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera wzór umowy (wraz z załącznikiem), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zapisy
specyfikacji należy czytać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem
udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia
(§ 4 ust. 3 wzoru umowy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 670.83 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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - dla części
5: 160,00 zł. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 6/ Plastry borowinowe.
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, Polska.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Część 6/ Plastry borowinowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (wraz z
załącznikiem), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zapisy specyfikacji należy czytać wraz z ewentualnymi
zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia
(§ 4 ust. 3 wzoru umowy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 166.67 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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - dla części
6: 60,00 zł. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
i 7 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 7/ Artykuły typu kieliszki do leków, żel i papier do EKG, USG itp.
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 7/ Artykuły typu kieliszki do leków, żel i papier do EKG, USG itp. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera wzór umowy (wraz z załącznikiem), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zapisy
specyfikacji należy czytać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem
udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia
(§ 4 ust. 3 wzoru umowy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 12 199.72 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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - dla części
7: 240,00 zł. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 8/ Pojemniki na odpady medyczne.
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
33141110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 8/ Pojemniki na odpady medyczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy
(wraz z załącznikiem), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zapisy specyfikacji należy czytać wraz z
ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania
Wykonawców.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia
(§ 4 ust. 3 wzoru umowy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 869.44 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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - dla części
8: 70,00 zł. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
i 7 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 9/ Obsługa linii naczyniowej.
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 9/ Obsługa linii naczyniowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (wraz z
załącznikiem), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zapisy specyfikacji należy czytać wraz z ewentualnymi
zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia
(§ 4 ust. 3 wzoru umowy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 116 574.46 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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - dla części
9: 1 100,00 zł. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 10/ Cewniki, sprzęt do tlenoterapii itp.
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
33141200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 10/ Cewniki, sprzęt do tlenoterapii itp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy
(wraz z załącznikiem), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zapisy specyfikacji należy czytać wraz z
ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania
Wykonawców.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia
(§ 4 ust. 3 wzoru umowy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 75 573.33 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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - dla części
10: 700,00 zł. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 11/ Inne wyroby jednorazowego użytku.
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 11/ Inne wyroby jednorazowego użytku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy
(wraz z załącznikiem), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zapisy specyfikacji należy czytać wraz z
ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania
Wykonawców.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia
(§ 4 ust. 3 wzoru umowy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 481.25 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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - dla części
11: 50,00 zł. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 ustawy Pzp.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Część 12/ Specjalistyczne wyroby medyczne anestezjologiczne.
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 12/ Specjalistyczne wyroby medyczne anestezjologiczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera wzór umowy (wraz z załącznikiem), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zapisy specyfikacji
należy czytać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych
odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia
(§ 4 ust. 3 wzoru umowy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 244 747.96 PLN

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - dla części
12: 2 400,00 zł. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 13/ Wskaźniki do sterylizacji.
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 13/ Wskaźniki do sterylizacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (wraz z
załącznikiem), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zapisy specyfikacji należy czytać wraz z ewentualnymi
zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia
(§ 4 ust. 3 wzoru umowy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 38 680.14 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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - dla części
13: 380,00 zł. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 14/ Materiały do sterylizacji.
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Część 14/Materiały do sterylizacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (wraz z
załącznikiem), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zapisy specyfikacji należy czytać wraz z ewentualnymi
zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia
(§ 4 ust. 3 wzoru umowy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 44 276.02 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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - dla części
14: 800,00 zł. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 15/ Dreny, kaniule do odsysania, staplery skórne.
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
33141640

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 15/ Dreny, kaniule do odsysania, staplery skórne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
wzór umowy (wraz z załącznikiem), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zapisy specyfikacji należy czytać
wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania
Wykonawców.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia
(§ 4 ust. 3 wzoru umowy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 89 069.72 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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - dla części
15: 800,00 zł. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 16/ Obłożenia pola operacyjnego jednorazowe.
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 16/ Obłożenia pola operacyjnego jednorazowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór
umowy (wraz z załącznikiem), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zapisy specyfikacji należy czytać wraz
z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania
Wykonawców.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia
(§ 4 ust. 3 wzoru umowy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 196 861.11 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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - dla części
16: 1 900,00 zł. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 17/ Odzież i fartuchy operacyjne.
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
39525000
33199000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 17/ Odzież i fartuchy operacyjne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy
(wraz z załącznikiem), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zapisy specyfikacji należy czytać wraz z
ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania
Wykonawców.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia
(§ 4 ust. 3 wzoru umowy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 35 004.63 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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - dla części
17: 300,00 zł. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 18/ Mikrokuwety do glukozy.
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 18/ Mikrokuwety do glukozy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (wraz z
załącznikiem), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zapisy specyfikacji należy czytać wraz z ewentualnymi
zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia
(§ 4 ust. 3 wzoru umowy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 310.19 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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - dla części
18: 3,00 zł. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
i 7 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 19/ Testy paskowe do pomiaru glukozy.
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 19/ Testy paskowe do pomiaru glukozy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy
(wraz z załącznikiem), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zapisy specyfikacji należy czytać wraz z
ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania
Wykonawców.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia
(§ 4 ust. 3 wzoru umowy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 35 054.44 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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - dla części
19: 350,00 zł. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 ustawy Pzp.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Część 20/ Zestaw do drenażu ran.
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 20/ Zestaw do drenażu ran. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (wraz z
załącznikiem), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zapisy specyfikacji należy czytać wraz z ewentualnymi
zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia
(§ 4 ust. 3 wzoru umowy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 38 028.70 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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - dla części
20: 380,00 zł. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 21/ Folie chirurgiczne i opatrunki.
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
33141110
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 21/ Folie chirurgiczne i opatrunki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy
(wraz z załącznikiem), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zapisy specyfikacji należy czytać wraz z
ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania
Wykonawców.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia
(§ 4 ust. 3 wzoru umowy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 62 820.00 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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - dla części
21: 600,00 zł. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 22/ Testy biologiczne do sterylizacji i etykiety.
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Część 22/ Testy biologiczne do sterylizacji i etykiety. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór
umowy (wraz z załącznikiem), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zapisy specyfikacji należy czytać wraz
z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania
Wykonawców.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia
(§ 4 ust. 3 wzoru umowy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 18 082.50 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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - dla części
22: 180,00 zł. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 23/ Mikrokuwety do hemoglobiny.
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 23/ Mikrokuwety do hemoglobiny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy
(wraz z załącznikiem), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zapisy specyfikacji należy czytać wraz z
ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania
Wykonawców.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej



Dz.U./S S225
22/11/2018
514165-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 22 / 33

22/11/2018 S225
https://ted.europa.eu/
TED

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

22 / 33

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia
(§ 4 ust. 3 wzoru umowy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 624.07 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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - dla części
23: 15,00 zł. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 24/ Eksploatacja do aparatu do znieczulenia FABIUS.
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 24/ Eksploatacja do aparatu do znieczulenia FABIUS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
wzór umowy (wraz z załącznikiem), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zapisy specyfikacji należy czytać
wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania
Wykonawców.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia
(§ 4 ust. 3 wzoru umowy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 852.89 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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - dla części
24: 70,00 zł. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 25/ Jednorazowe kołdry grzewcze wielodostępowe na pacjenta do aparatu typu Bair Hugger.
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 25/ Jednorazowe kołdry grzewcze wielodostępowe na pacjenta do aparatu typu Bair Hugger.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (wraz z załącznikiem), będący załącznikiem nr
3 do specyfikacji. Zapisy specyfikacji należy czytać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi
np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia
(§ 4 ust. 3 wzoru umowy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 43 200.00 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
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - dla części
25: 400,00 zł. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 26/ Profilaktyka powikłań unieruchomienia.
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 26/ Profilaktyka powikłań unieruchomienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór
umowy (wraz z załącznikiem), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zapisy specyfikacji należy czytać wraz
z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania
Wykonawców.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia
(§ 4 ust. 3 wzoru umowy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 55 200.00 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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - dla części
26: 500,00 zł. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 27/ Rękawice diagnostyczne nitrylowe.
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 27/ Rękawice diagnostyczne nitrylowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy
(wraz z załącznikiem), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zapisy specyfikacji należy czytać wraz z
ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania
Wykonawców.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia
(§ 4 ust. 3 wzoru umowy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 98 981.48 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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - dla części
27: 900,00 zł. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 ustawy Pzp.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Część 28/ Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka.
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 28/ Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera wzór umowy (wraz z załącznikiem), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zapisy specyfikacji
należy czytać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych
odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia
(§ 4 ust. 3 wzoru umowy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 450.00 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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - dla części
28: 30,00 zł. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 29/ Zestawy do autotransfuzji.
Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 29/ Zestawy do autotransfuzji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (wraz z
załącznikiem), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zapisy specyfikacji należy czytać wraz z ewentualnymi
zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia
(§ 4 ust. 3 wzoru umowy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 205 200.00 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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - dla części
29: 2 000,00 zł. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 30/ Igły do pobierania leków.
Część nr: 30

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Część 30/ Igły do pobierania leków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (wraz z
załącznikiem), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zapisy specyfikacji należy czytać wraz z ewentualnymi
zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia
(§ 4 ust. 3 wzoru umowy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 200.00 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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - dla części
30: 10,00 zł. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 31/ Igły do akupunktury.
Część nr: 31

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 31/ Igły do akupunktury. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (wraz z
załącznikiem), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zapisy specyfikacji należy czytać wraz z ewentualnymi
zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia zamówienia
(§ 4 ust. 3 wzoru umowy) / Waga: 40
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Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 333.33 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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - dla części
31: 60,00 zł. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 ustawy Pzp.

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 zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. W zamówieniu
mogą brać udział Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. W zamówieniu
mogą brać udział Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone na
podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz posiadają następujące zdolności techniczne lub zawodowe tj.
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie), należycie zrealizowali co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem
przedmiotowi danej części zamówienia, o wartości brutto minimum (każda z dostaw): -dla części 1: 46 000,00
zł; -dla części 2: 70 000,00 zł; -dla części 3: 9 000,00 zł -dla części 4: 130,00 zł; - dla części 5: 9 000,00 zł; -
dla części 6: 3 300,00 zł; - dla części 7: 6 500,00 zł; -dla części 8: 4 000,00 zł; -dla części 9: 60 000,00 zł; - dla
części 10: 40 000,00 zł; - dla części 11: 2 500,00 zł; -dla części 12: 130 000,00 zł; -dla części 13: 20 000,00 zł; -
dla części 14: 23 000,00 zł; -dla części 15: 45 000,00 zł; - dla części 16: 100 000,00 zł; -dla części 17: 18 000,00
zł; - dla części 18: 160,00 zł; -dla części 19: 18 000,00 zł; - dla części 20: 20 000,00 zł; -dla części 21: 33 000,00
zł; -dla części 22: 9 000,00 zł; -dla części 23: 800,00 zł; -dla części 24: 4 000,00 zł; - dla części 25: 23 000,00 zł;
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-dla części 26: 28 000,00 zł; -dla części 27: 50 000,00 zł; -dla części 28: 1 800,00 zł; -dla części 29: 110 000,00
zł; -dla części 30: 600,00 zł; -dla części 31: 3 400,00 zł.
Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia:
1) JEDZ;
2) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia–jeżeli dotyczy;
3) Na wezwanie Zamawiającego-wykaz wykonanych dostaw oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy zostały wykonane należycie;
4) Pozostałe dokumenty wymienione w specyfikacji. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego;
a) Na wezwanie Zamawiającego - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
wart. 24 ust. 1pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
b) Na wezwanie Zamawiającego - Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
c) Na wezwanie Zamawiającego - oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
d) Na wezwanie Zamawiającego - 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 ustawy.
Dokumenty wymagane od Wykonawców, w tym od podmiotów zagranicznych - zostały opisane w specyfikacji.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji, zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego.

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: 27/12/2018
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Czas lokalny: 12:00

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

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/12/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, budynek nr 4, pokój nr 12, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków,
POLSKA. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na „miniPortalu” i
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Opis sposobu złożenia oferty został wskazany w SIWZ.
A. Wykonawca składa - zgodnie ze specyfikacją:
1. Formularz oferty (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji). W Formularzu
oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.
2. Załącznik do umowy (Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenowa). Załącznik należy wypełnić na
część/części na jakie Wykonawca składa ofertę;
3. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy
w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub CEIDG,
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych
dokumentów składanych wraz z ofertą.
B. Wykonawca składa w terminie trzech dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji z otwarcia ofert – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
C. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego
Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego:
— dokumenty potwierdzające, iż oferowane produkty są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, w zależności od klasyfikacji wyrobu medycznego: deklarację
CE, certyfikat CE, powiadomienie zgłoszenia do Urzędu Wyrobów Medycznych. Dotyczy wszystkich części
zamówienia za wyjątkiem części 13 i 17 pozycja 3, 6,
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— karty katalogowe (lub dokumenty równoważne) zawierające pełną charakterystykę oferowanego
asortymentu. Dotyczy wszystkich części zamówienia,
— próbki: części zamówienia których dotyczą zostały wskazane w pkt 7.6. lit. i SIWZ;.
C.W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje art. 24aa ustawy Pzp (Zamawiający najpierw dokonuje
oceny ofert, następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu).
Uwagi:
— w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja odbywa się przy użyciu „miniPortalu” https://
miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej,
— do złożenia oferty Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji,
— wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z „miniPortalu” oraz Regulaminie ePUAP,
— maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB (pdf lub doc lub .docx),
— za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP,
— Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są
na Liście wszystkich postępowań na „miniPortalu” oraz stanowi załącznik do SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określa dział VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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2. 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 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Odwołanie powinno wskazywać: a) czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, b) zwięzłe przedstawienie zarzutów, c) żądanie, d) okoliczności faktyczne i
prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. 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.
6. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.
180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 2) 10 dni
– wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ – od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej; 3) 10 dni – wobec czynności
innych niż określone w ppkt 1) i 2) – od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Szczegółowe informacje na temat odwołań znajdują się pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-
odwolawcze/podstawowe-informacje

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/11/2018

https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje
https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

