
Ogłoszenie nr 584680-N-2020 z dnia 2020-09-15 r.  

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.: Sukcesywne dostawy jednorazowych 
materiałów ochronnych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
Nie  
 
Nazwa projektu lub programu  
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 
z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o., krajowy numer 
identyfikacyjny 14204948200000, ul. ul. Nowy Zjazd  1 , 00-301  Warszawa, woj. 
mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 55 69 400, e-mail k.raczkowska@mcs-przychodnia.pl, 
faks 22 55 69 403.  
Adres strony internetowej (URL): www.mcs-przychodnia.pl  



Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  
Podmiot leczniczy  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  
 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
www.mcs-przychodnia.pl  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem  
Nie  
 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
drogą pocztową, osobiście lub przy pomocy kuriera  
Adres:  
Mazowieckie Centrum Stomatologii Spółka z o.o., ul. Nowy Zjazd 1, 00 - 301 Warszawa, w 
Sekretariat (III piętro, pokój nr 321) godziny 8:00 - 16:00  



 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy 
jednorazowych materiałów ochronnych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o.  
Numer referencyjny: ZP/14/20  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Tak  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 
odniesieniu do:  
wszystkich części  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 
jednemu wykonawcy:  
 
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: Sukcesywne dostawy jednorazowych materiałów ochronnych 
dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. Nazwa części: Część 
1 - Rękawiczki diagnostyczne Cześć 2 - Czepki chirurgiczne Cześć 3 - Fartuchy chirurgiczne 
Cześć 4 - Fartuch ochronny Cześć 5 - Maseczki Cześć 6 - Maseczki FFP2  
 
II.5) Główny kod CPV: 33141000-0  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
33141420-0 
18143000-3 
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  



Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30  
 
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku. Informacje 
dodatkowe  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku. Informacje 
dodatkowe  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku. Informacje 
dodatkowe  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
 
 
 
 
 
 
 



III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
a. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14, 
21 Ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. b. 
Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
Wykonawca (zgodnie z postanowieniem art. 24 ust. 11 Ustawy) w terminie 3. dni od dnia 
przekazania informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 Ustawy), tj. zamieszczenia informacji 
na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu – w przypadku braku przynależności do 
grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć niniejsze oświadczenie wraz z ofertą.  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) 
Dokumentów potwierdzających, że wszystkie zaoferowane w formularzu asortymentowo-
cenowym produkty dopuszczone są do obrotu i używania w Unii Europejskiej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. b) Dokumentów potwierdzających, że wszystkie zaoferowane w 
formularzu asortymentowo-cenowym produkty medyczne dopuszczone są do obrotu i 
używania w Polsce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach 
medycznych - stosownie do klasyfikacji wyrobu: • deklaracji zgodności potwierdzającej, że 
wyrób medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi (oświadczenie 
wytwórcy/autoryzowanego przedstawiciela) lub • certyfikatu zgodności jednostki 
notyfikowanej w przypadkach określonych w ustawie o wyrobach medycznych;  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów od wykonawców w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków: 1) Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2 do 
niniejszej specyfikacji. 2) Wypełniony Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik 1. 
do SIWZ (w zależności od wybranej części); 3) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega 
wykluczeniu, 4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
5) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale VIII 



SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w 
oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 4 6) Pełnomocnictwa - jeżeli oferta nie jest podpisana 
przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS. 7) Oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej - w przypadku braku przynależności do grupy 
kapitałowej Wykonawca może złożyć niniejsze oświadczenie wraz z ofertą 8) Próbki 
asortymentu, który ma zostać dostarczony, odpowiadające wymaganiom zawartym w 
załączniku nr 1. dla części 1. do Oferty - w ilości 20 sztuk (w rozmiarze S - 10 sztuk oraz w 
rozmiarze M - 10 sztuk). Próbki należące do Wykonawcy wybranego w postępowaniu w 
danej części, pozostaną u Zamawiającego – niewykorzystane próbki należące do innych 
Wykonawców będą mogły zostać zwrócone w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, na 
wniosek danego Wykonawcy.  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  
Informacja na temat wadium  
 
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej:  
 
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 
innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    



Kryteria selekcji wykonawców:  
 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych:  
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia:  
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
 
Czas trwania:  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu:  



Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 
bez przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  



Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 
wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
Strony, na podstawie przepisu art. 144 ustawy Pzp ustalają, że każda istotna zmiana Umowy 
może nastąpić według zasad i na warunkach określonych poniżej. 2. Zamawiający przewiduje 
możliwość dokonania zmiany Umowy w następujących sytuacjach: 1) w przypadku gdy 
nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu Umowy; 2) w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych podmiotów 
zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.); 3. Strony ustalają, że w 
trakcie realizacji Umowy nie są wymagane zmiany w formie pisemnego aneksu w 
następujących sytuacjach: 1) obniżenia ceny przedmiotu Umowy lub cen jednostkowych 
poszczególnego asortymentu przez Wykonawcę; 2) braku określonego produktu na rynku z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy w szczególności w przypadku zakończenia jego 
produkcji lub wycofania go z produkcji – istnieje możliwość zastąpienia produktem o tych 
samych cechach i parametrach technicznych, produktem równoważnym, ale przy cenie nie 
wyższej niż cena określona przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do Umowy; 3) zmiany 
nazwy produktu, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania, z tym, że cechy i 
parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wskazane w załączniku nr 1 do Umowy; 4) 
zmiany nazwy handlowej; 5) zmiany ilości sztuk w opakowaniu – nastąpi przeliczenie ilości 
sztuk na odpowiednią ilość opakowań.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 



postępowaniu:  
Data: 2020-09-24, godzina: 12:30,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
 
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  
>  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia:  
IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Rękawiczki diagnostyczne 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:"Rękawice diagnostyczne z nitrylu, bezpudrowe, niesterylne, pasujące na prawą i 
lewą rękę. Powierzchnia rękawic w strefie palców teksturowana (zapewniająca dobrą 
chwytność), bez zgrubień i pęcherzy, rant mankietu równomiernie zrolowany. Wysoka 
odporność na uszkodzenia mechaniczne. AQL = 1,5. Zgodność z normą PN-EN 420, PN-EN 
455, PN-EN 374 - 1, PN-EN 374 - 2.Rozmiary: XS, S, M, L,. Pakowane po 100 sztuk. 
Dopuszcza się rękawice pakowane po 200 szt. (w opakowaniu nie większym niż: długość 
23,5 cm, szerokość 12,5 cm i wysokość 8 cm), z odpowiednim przeliczeniem wymaganych 
ilości, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań." Ilość 1000 op.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141420-0,  
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia: 2020-11-30 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Jakość 30,00 
Cena brutto 70,00 



 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr: 2 Nazwa: Czepki chirurgiczne 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Czepek chirurgiczny wykonany z włókniny chemicznie obojętnej, nieuczulającej, 
o dużej przepuszczalności powietrza i pary wodnej, higieniczny. Krój: czepek okrągły, 
ściągany gumką, średnica ok. 30cm, gł.ok.10cm - Gramatura min. 20g/m2, Op. 100szt., 
zgodny z Dyrektywą medyczną 93/42/EWG. Ilość 120 op  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0,  
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia: 2020-11-30 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena brutto 100,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr: 3 Nazwa: Fartuchy chirurgiczne 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Fartuch chirurgiczny jałowy, barierowy, wymagania wysokie, jednorazowy, 
rękaw zakończony bawełnianym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzące na 
siebie, szwy ultradźwiękowe, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające 
zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej 
sterylności tylnej części fartucha, gramatura min 35 g/m2 w rozmiarze M, Fartuch zgodny z 
normą PN EN 13795-3 wymagania wysokie. Ilość 800 szt.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0,  
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  



okres w miesiącach:  
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia: 2020-11-30 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena brutto 100,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr: 4 Nazwa: Fartuch ochronny 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Fartuch fizelinowy, ochronny, z długim rękawem zakończony bawełnianym 
mankietem. Gramatura min. 20g/m2, Rozm. S, M, L, XL; lub uniweralny; zgodny z 
Dyrektywą medyczną 93/42/EWG- Ilość 16 500 szt.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18143000-3,  
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia: 2020-11-30 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena brutto 100,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr: 5 Nazwa: Maseczki 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Maseczka jednorazowa fizelinowa z gumką. Chemicznie obojętna, nieuczulająca 
o dużej przepuszczalności powietrza i pary wodnej, higieniczna. Pakowana po 50 szt.Maska 
chirurgiczna z gumką umożliwiającą założenie maseczki - zgodna z normą PN EN 14683 - 
trójwarstwowa-odporna na przesiąkanie-hypoalergiczna- wyposażona w dodatkowy sztywnik, 
dzięki czemu maska nie przylega do ust i nozdrzy -w części środkowej zakładki (harmonijka 
)-rozmiar wyrobu „na płasko” co najmniej 17,00 x 9,5 cm. Pakowana w kartonik, który 
posiada następujące informacje- nazwa produktu w języku polskim- numer katalogowy- znak 
CE- numer lot- ilość sztuk w opakowaniu, pakowana po 50 szt, Maseczki chirurgiczne 



powinny spełniać następujące wymagania - Ilość 600 op  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0,  
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia: 2020-11-30 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena brutto 100,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr: 6 Nazwa: Maseczki FFP2 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Półmaska filtrująca typu FFP2 o cechach ochronnych, chroniąca przed 
aerozolami w tym bioaerozolami, zapewniająca zgodność z wymaganiami Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dotyczącego środków ochrony 
indywidualnej, w tym co najmniej jednej z wymienionych norm lub regulacji: EN 
149:2001+A1:2009 (UE). Półmaska filtrująca powinna osłaniać usta, nos i brodę 
użytkownika. Powinna być wykonana z układu włóknin filtracyjnych i osłonowych 
trudnopalnych. Podstawowe elementy półmaski filtrującej:• zacisk nosowy, lub odpowiednio 
wyprofilowana część nosowa czaszy półmaski,• bez zaworu wydechowego• taśmy nagłowia 
wykonane z gumy pasmanteryjnej lub lateksowej lub innego materiału tekstylnego,Półmaska 
filtrująca powinna być oznakowana zgodnie z wymaganiami normy stanowiącej podstawę 
wykazania jej właściwości ochronnych (np. w EN numer normy, nazwa półmaski, klasa 
ochrony, dane producenta) oraz wykazywać: 1) skuteczność filtracji wobec aerozoli stałych 
i/lub ciekłych nie mniej niż 94 % ,2) opór oddychania – nie więcej niż 300 Pa,3) zawartość 
CO2 w powietrzu wdychanym – jeżeli dotyczy – mniejsza niż 1% obj. Ilość 1700 szt.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18143000-3,  
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  



data zakończenia: 2020-11-30 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena brutto 100,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

 

 

 


