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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161735-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Łapy: Materiały medyczne
2019/S 069-161735

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
ul. Janusza Korczaka 23
Łapy
18-100
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Saczyńska
Tel.:  +48 858142451
E-mail: przetargi@szpitallapy.pl 
Faks:  +48 858142482
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitallapy.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpitallapy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku
Numer referencyjny: ZP/8/2019/PN

II.1.2) Główny kod CPV
33140000

mailto:przetargi@szpitallapy.pl
www.szpitallapy.pl
www.szpitallapy.pl
www.miniportal.uzp.gov.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem podziału na pakiety od
nr 1 do nr 68, stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.
Zamawiający w nawiązaniu do art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza do składania ofert częściowych. Wykonawca
może złożyć ofertę na 1 pakiet zamówienia, kilka lub na wszystkie z nich. Oferta musi być kompletna w
zakresie wszystkich pozycji danego pakietu. Nieuwzględnienie w danym pakiecie, na który składana jest oferta,
chociażby jednej z pozycji asortymentowych (lub wymaganych ilości) spowoduje odrzucenie oferty dotyczącej
tego pakietu.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 100,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
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użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 7 000,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 1 000 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 490,00 zł.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Pakiet 5
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 10,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 6
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
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33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 1 100,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 7
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA



Dz.U./S S69
08/04/2019
161735-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 8 / 67

08/04/2019 S69
https://ted.europa.eu/
TED

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

8 / 67

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 35,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 8
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 370,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 9
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 700,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 10
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 300,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 11
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
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sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 270,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 12
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 790,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 13
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 900,00 zł.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 14
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 450,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 15
Część nr: 15



Dz.U./S S69
08/04/2019
161735-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 15 / 67

08/04/2019 S69
https://ted.europa.eu/
TED

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

15 / 67

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 1 400,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 16
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 75,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 17
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 65,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 18
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 50,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 19
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 650,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 20
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 400,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 21
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
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przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 50,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 22
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 10,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 23
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 80,00 zł.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 24
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 90,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 25
Część nr: 25
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 20,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 26
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 690,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 27
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 2 800,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 28
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 350,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 29
Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 350,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 30
Część nr: 30

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 90,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 31
Część nr: 31

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
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przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 4 000,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 32
Część nr: 32

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 850,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 33
Część nr: 33

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 50,00 zł.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 34
Część nr: 34

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 1 100,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 35
Część nr: 35
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 1 000,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 36
Część nr: 36

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 30,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 37
Część nr: 37

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 100,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 38
Część nr: 38

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 400,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 39
Część nr: 39

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 85,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 40
Część nr: 40

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 100,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 41
Część nr: 41

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
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przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 230,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 42
Część nr: 42

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych



Dz.U./S S69
08/04/2019
161735-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 40 / 67

08/04/2019 S69
https://ted.europa.eu/
TED

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

40 / 67

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 110,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 43
Część nr: 43

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 200,00 zł.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 44
Część nr: 44

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 2 200,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 45
Część nr: 45
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 300,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 46
Część nr: 46

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 30,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 47
Część nr: 47

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 20,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 48
Część nr: 48

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 3,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 49
Część nr: 49

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 40,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 50
Część nr: 50

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach



Dz.U./S S69
08/04/2019
161735-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 47 / 67

08/04/2019 S69
https://ted.europa.eu/
TED

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

47 / 67

Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 30,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 51
Część nr: 51

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
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przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 35,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 52
Część nr: 52

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 25,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 53
Część nr: 53

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 2,00 zł.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 54
Część nr: 54

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 130,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 55
Część nr: 55
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 1 400,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 56
Część nr: 56

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 2 000,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 57
Część nr: 57

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 150,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 58
Część nr: 58

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 600,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 59
Część nr: 59

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 250,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 60
Część nr: 60

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 1 000,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 61
Część nr: 61

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
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przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 100,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 62
Część nr: 62

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 250,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 63
Część nr: 63

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 100,00 zł.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 64
Część nr: 64

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 10 000,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 65
Część nr: 65
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 150,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 66
Część nr: 66

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 140,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 67
Część nr: 67

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 200,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 68
Część nr: 68

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby
SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej



Dz.U./S S69
08/04/2019
161735-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 63 / 67

08/04/2019 S69
https://ted.europa.eu/
TED

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

63 / 67

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych materiałów i
sprzętu jednorazowego użytku w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji
przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego materiału i sprzętu jednorazowego
użytku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej
jednostki handlowej materiału.

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
Wymagane wadium w kwocie 50,00 zł.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Dostawy materiałów i sprzętów jednorazowego użytku będą realizowane w miarę zgłaszanego przez
Zamawiającego zapotrzebowania przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy do upływu tego
terminu lub wyczerpania asortymentu.Termin płatności ustala się do 60 dni od daty otrzymania faktury po
zrealizowaniu zamówienia.

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

Sekcja IV: Procedura
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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: 09/05/2019
Czas lokalny: 10:00

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

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

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/05/2019
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA, pokój
nr 108
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy. Zamawiający nie przewiduje
wykluczenia Wykonawcy na podstawie którejkolwiek z przesłanek fakultatywnych z art. 24 ust. 5 ustawy. Do
oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7
Z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej
„Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ” – wg załącznika nr 5 do SIWZ.
Na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące
oświadczenia lub dokumenty: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu,
O których mowa w rozdziale 6 niniejszej SIWZ:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) 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 - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ;
c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
7.9.1. dokumentu, o którym mowa w pkt. 7.7.2 lit. a) SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.9.2. dokumentów, o których mowa w pkt. 7.7.2 lit. b-c) SIWZ - składa dokumenty wystawione w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
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
Postępu 17 a
Warszawa
02-676

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Polska
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:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.
Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.
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.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjomwpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej
wpostępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
napodstawie ustawy.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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. Domniemywa się,iż Zamawiający
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo
W terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe
(t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 1113), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

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