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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:253404-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Łęczna: Opatrunki
2022/S 093-253404
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
Adres pocztowy: ul. Krasnystawska 52
Miejscowość: Łęczna
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 21 010
Państwo: Polska
E-mail: l.grzesiuk@spzoz.powiatleczynski.pl
Tel.: +48 817526315
Faks: +48 817526301
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz.powiatleczynski.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://spzoz.powiatleczynski.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

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 opatrunkowych dla SP ZOZ w Łęcznej – powtórka

II.1.2)

Główny kod CPV
33141110 Opatrunki

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków
specjalistycznych do apteki zamkniętej, we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Szczegółowy wykaz
asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SWZ, kod wg CPV:
33141110-4 Opatrunki.
3.2. Szczegółowe dane wymagane w przypadku wyrobów sterylnych winny być umieszczone na opakowaniu i
zawierać:
a) Datę ważności
a) Numer serii
b) Opis produktu
3.3. Zamówienie podzielono na 8 zestawów (części).
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:
zestaw nr 1 - kompresy jałowe
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141119 Kompresy

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ w Łęcznej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, Apteka Szpitalna

II.2.4)

Opis zamówienia:
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3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków
specjalistycznych do apteki zamkniętej, we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Szczegółowy wykaz
asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SWZ, kod wg CPV:
33141110-4 Opatrunki.
3.2. Szczegółowe dane wymagane w przypadku wyrobów sterylnych winny być umieszczone na opakowaniu i
zawierać:
a) Datę ważności
a) Numer serii
b) Opis produktu
3.3. Zamówienie podzielono na 8 zestawów (części):
Zestaw/Nazwa kody CPV
zestaw nr 1 - kompresy jałowe 33141119-7 Kompresy
zestaw nr 2 - gaza 33141114-2 Gaza medyczna
zestaw nr 3 - kompresy jałowe duże 33141119-7 Kompresy
zestaw nr 4 - siatki do podtrzymywania opatrunków 33141110-4 Opatrunki
zestaw nr 5 - opatrunek hemostatyczny i kompres wysokochłonny 33141110-4 Opatrunki
zestaw nr 6 - opatrunki specjalistyczne EB 33141116-6 zestawy opatrunkowe
zestaw nr 7 - opatrunki specjalistyczne EB 33141116-6 zestawy opatrunkowe
zestaw nr 8 - kaseta 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
3.4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. W ramach zestawu należy
zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji w ramach zestawu będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
3.5. Przedmiot zamówienia ma być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., dopuszczony do obrotu
na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami
prawa, w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 roku
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych
i posiadać w dniu dostawy termin ważności, nie krótszy niż 12 miesięcy.
3.6. Podane w załącznikach parametry techniczne należy traktować, jako wzór spełniający minimalne
wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od
podanych, jako wzór.
3.7. Cały asortyment powinien posiadać dokumenty stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Polski.
3.8. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji.
Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji stanowiącej
załącznik do SWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały –
Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do
zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14
października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
UWAGA: Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby)
zarówno w Polsce jak i w innych krajach.
3.9. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania
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równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych
parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
3.10. Informacja o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139 Pzp. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie
dokonany przy wykorzystaniu tzw. „procedury odwróconej”. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny
ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione, w
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
zestaw nr 2 - gaza
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141114 Gaza medyczna

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ w Łęcznej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, Apteka Szpitalna

II.2.4)

Opis zamówienia:
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3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków
specjalistycznych do apteki zamkniętej, we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Szczegółowy wykaz
asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SWZ, kod wg CPV:
33141110-4 Opatrunki.
3.2. Szczegółowe dane wymagane w przypadku wyrobów sterylnych winny być umieszczone na opakowaniu i
zawierać:
a) Datę ważności
a) Numer serii
b) Opis produktu
3.3. Zamówienie podzielono na 8 zestawów (części):
Zestaw/Nazwa kody CPV
zestaw nr 1 - kompresy jałowe 33141119-7 Kompresy
zestaw nr 2 - gaza 33141114-2 Gaza medyczna
zestaw nr 3 - kompresy jałowe duże 33141119-7 Kompresy
zestaw nr 4 - siatki do podtrzymywania opatrunków 33141110-4 Opatrunki
zestaw nr 5 - opatrunek hemostatyczny i kompres wysokochłonny 33141110-4 Opatrunki
zestaw nr 6 - opatrunki specjalistyczne EB 33141116-6 zestawy opatrunkowe
zestaw nr 7 - opatrunki specjalistyczne EB 33141116-6 zestawy opatrunkowe
zestaw nr 8 - kaseta 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
3.4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. W ramach zestawu należy
zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji w ramach zestawu będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
3.5. Przedmiot zamówienia ma być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., dopuszczony do obrotu
na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami
prawa, w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 roku
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych
i posiadać w dniu dostawy termin ważności, nie krótszy niż 12 miesięcy.
3.6. Podane w załącznikach parametry techniczne należy traktować, jako wzór spełniający minimalne
wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od
podanych, jako wzór.
3.7. Cały asortyment powinien posiadać dokumenty stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Polski.
3.8. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji.
Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji stanowiącej
załącznik do SWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały –
Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do
zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14
października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
UWAGA: Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby)
zarówno w Polsce jak i w innych krajach.
3.9. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania
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równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych
parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
3.10. Informacja o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139 Pzp. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie
dokonany przy wykorzystaniu tzw. „procedury odwróconej”. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny
ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione, w
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
zestaw nr 3 - kompresy jałowe duże
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141119 Kompresy

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ w Łęcznej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, Apteka Szpitalna

II.2.4)

Opis zamówienia:
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3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków
specjalistycznych do apteki zamkniętej, we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Szczegółowy wykaz
asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SWZ, kod wg CPV:
33141110-4 Opatrunki.
3.2. Szczegółowe dane wymagane w przypadku wyrobów sterylnych winny być umieszczone na opakowaniu i
zawierać:
a) Datę ważności
a) Numer serii
b) Opis produktu
3.3. Zamówienie podzielono na 8 zestawów (części):
Zestaw/Nazwa kody CPV
zestaw nr 1 - kompresy jałowe 33141119-7 Kompresy
zestaw nr 2 - gaza 33141114-2 Gaza medyczna
zestaw nr 3 - kompresy jałowe duże 33141119-7 Kompresy
zestaw nr 4 - siatki do podtrzymywania opatrunków 33141110-4 Opatrunki
zestaw nr 5 - opatrunek hemostatyczny i kompres wysokochłonny 33141110-4 Opatrunki
zestaw nr 6 - opatrunki specjalistyczne EB 33141116-6 zestawy opatrunkowe
zestaw nr 7 - opatrunki specjalistyczne EB 33141116-6 zestawy opatrunkowe
zestaw nr 8 - kaseta 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
3.4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. W ramach zestawu należy
zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji w ramach zestawu będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
3.5. Przedmiot zamówienia ma być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., dopuszczony do obrotu
na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami
prawa, w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 roku
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych
i posiadać w dniu dostawy termin ważności, nie krótszy niż 12 miesięcy.
3.6. Podane w załącznikach parametry techniczne należy traktować, jako wzór spełniający minimalne
wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od
podanych, jako wzór.
3.7. Cały asortyment powinien posiadać dokumenty stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Polski.
3.8. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji.
Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji stanowiącej
załącznik do SWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały –
Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do
zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14
października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
UWAGA: Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby)
zarówno w Polsce jak i w innych krajach.
3.9. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania
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równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych
parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
3.10. Informacja o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139 Pzp. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie
dokonany przy wykorzystaniu tzw. „procedury odwróconej”. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny
ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione, w
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
zestaw nr 4 - siatki do podtrzymywania opatrunków
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110 Opatrunki

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ w Łęcznej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, Apteka Szpitalna

II.2.4)

Opis zamówienia:
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3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków
specjalistycznych do apteki zamkniętej, we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Szczegółowy wykaz
asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SWZ, kod wg CPV:
33141110-4 Opatrunki.
3.2. Szczegółowe dane wymagane w przypadku wyrobów sterylnych winny być umieszczone na opakowaniu i
zawierać:
a) Datę ważności
a) Numer serii
b) Opis produktu
3.3. Zamówienie podzielono na 8 zestawów (części):
Zestaw/Nazwa kody CPV
zestaw nr 1 - kompresy jałowe 33141119-7 Kompresy
zestaw nr 2 - gaza 33141114-2 Gaza medyczna
zestaw nr 3 - kompresy jałowe duże 33141119-7 Kompresy
zestaw nr 4 - siatki do podtrzymywania opatrunków 33141110-4 Opatrunki
zestaw nr 5 - opatrunek hemostatyczny i kompres wysokochłonny 33141110-4 Opatrunki
zestaw nr 6 - opatrunki specjalistyczne EB 33141116-6 zestawy opatrunkowe
zestaw nr 7 - opatrunki specjalistyczne EB 33141116-6 zestawy opatrunkowe
zestaw nr 8 - kaseta 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
3.4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. W ramach zestawu należy
zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji w ramach zestawu będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
3.5. Przedmiot zamówienia ma być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., dopuszczony do obrotu
na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami
prawa, w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 roku
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych
i posiadać w dniu dostawy termin ważności, nie krótszy niż 12 miesięcy.
3.6. Podane w załącznikach parametry techniczne należy traktować, jako wzór spełniający minimalne
wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od
podanych, jako wzór.
3.7. Cały asortyment powinien posiadać dokumenty stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Polski.
3.8. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji.
Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji stanowiącej
załącznik do SWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały –
Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do
zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14
października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
UWAGA: Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby)
zarówno w Polsce jak i w innych krajach.
3.9. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania
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równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych
parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
3.10. Informacja o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139 Pzp. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie
dokonany przy wykorzystaniu tzw. „procedury odwróconej”. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny
ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione, w
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
zestaw nr 5 - opatrunek hemostatyczny i kompres wysokochłonny
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110 Opatrunki

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ w Łęcznej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, Apteka Szpitalna

II.2.4)

Opis zamówienia:
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3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków
specjalistycznych do apteki zamkniętej, we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Szczegółowy wykaz
asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SWZ, kod wg CPV:
33141110-4 Opatrunki.
3.2. Szczegółowe dane wymagane w przypadku wyrobów sterylnych winny być umieszczone na opakowaniu i
zawierać:
a) Datę ważności
a) Numer serii
b) Opis produktu
3.3. Zamówienie podzielono na 8 zestawów (części):
Zestaw/Nazwa kody CPV
zestaw nr 1 - kompresy jałowe 33141119-7 Kompresy
zestaw nr 2 - gaza 33141114-2 Gaza medyczna
zestaw nr 3 - kompresy jałowe duże 33141119-7 Kompresy
zestaw nr 4 - siatki do podtrzymywania opatrunków 33141110-4 Opatrunki
zestaw nr 5 - opatrunek hemostatyczny i kompres wysokochłonny 33141110-4 Opatrunki
zestaw nr 6 - opatrunki specjalistyczne EB 33141116-6 zestawy opatrunkowe
zestaw nr 7 - opatrunki specjalistyczne EB 33141116-6 zestawy opatrunkowe
zestaw nr 8 - kaseta 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
3.4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. W ramach zestawu należy
zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji w ramach zestawu będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
3.5. Przedmiot zamówienia ma być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., dopuszczony do obrotu
na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami
prawa, w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 roku
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych
i posiadać w dniu dostawy termin ważności, nie krótszy niż 12 miesięcy.
3.6. Podane w załącznikach parametry techniczne należy traktować, jako wzór spełniający minimalne
wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od
podanych, jako wzór.
3.7. Cały asortyment powinien posiadać dokumenty stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Polski.
3.8. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji.
Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji stanowiącej
załącznik do SWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały –
Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do
zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14
października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
UWAGA: Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby)
zarówno w Polsce jak i w innych krajach.
3.9. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania
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równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych
parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
3.10. Informacja o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139 Pzp. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie
dokonany przy wykorzystaniu tzw. „procedury odwróconej”. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny
ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione, w
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
zestaw nr 6 - opatrunki specjalistyczne EB
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141116 Zestawy opatrunkowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ w Łęcznej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, Apteka Szpitalna

II.2.4)

Opis zamówienia:
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3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków
specjalistycznych do apteki zamkniętej, we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Szczegółowy wykaz
asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SWZ, kod wg CPV:
33141110-4 Opatrunki.
3.2. Szczegółowe dane wymagane w przypadku wyrobów sterylnych winny być umieszczone na opakowaniu i
zawierać:
a) Datę ważności
a) Numer serii
b) Opis produktu
3.3. Zamówienie podzielono na 8 zestawów (części):
Zestaw/Nazwa kody CPV
zestaw nr 1 - kompresy jałowe 33141119-7 Kompresy
zestaw nr 2 - gaza 33141114-2 Gaza medyczna
zestaw nr 3 - kompresy jałowe duże 33141119-7 Kompresy
zestaw nr 4 - siatki do podtrzymywania opatrunków 33141110-4 Opatrunki
zestaw nr 5 - opatrunek hemostatyczny i kompres wysokochłonny 33141110-4 Opatrunki
zestaw nr 6 - opatrunki specjalistyczne EB 33141116-6 zestawy opatrunkowe
zestaw nr 7 - opatrunki specjalistyczne EB 33141116-6 zestawy opatrunkowe
zestaw nr 8 - kaseta 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
3.4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. W ramach zestawu należy
zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji w ramach zestawu będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
3.5. Przedmiot zamówienia ma być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., dopuszczony do obrotu
na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami
prawa, w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 roku
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych
i posiadać w dniu dostawy termin ważności, nie krótszy niż 12 miesięcy.
3.6. Podane w załącznikach parametry techniczne należy traktować, jako wzór spełniający minimalne
wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od
podanych, jako wzór.
3.7. Cały asortyment powinien posiadać dokumenty stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Polski.
3.8. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji.
Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji stanowiącej
załącznik do SWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały –
Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do
zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14
października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
UWAGA: Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby)
zarówno w Polsce jak i w innych krajach.
3.9. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania

13/05/2022
S93
https://ted.europa.eu/TED

13 / 23

Dz.U./S S93
13/05/2022
253404-2022-PL

14 / 23

równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych
parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
3.10. Informacja o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139 Pzp. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie
dokonany przy wykorzystaniu tzw. „procedury odwróconej”. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny
ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione, w
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
zestaw nr 7 - opatrunki specjalistyczne EB
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141116 Zestawy opatrunkowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ w Łęcznej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, Apteka Szpitalna

II.2.4)

Opis zamówienia:
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3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków
specjalistycznych do apteki zamkniętej, we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Szczegółowy wykaz
asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SWZ, kod wg CPV:
33141110-4 Opatrunki.
3.2. Szczegółowe dane wymagane w przypadku wyrobów sterylnych winny być umieszczone na opakowaniu i
zawierać:
a) Datę ważności
a) Numer serii
b) Opis produktu
3.3. Zamówienie podzielono na 8 zestawów (części):
Zestaw/Nazwa kody CPV
zestaw nr 1 - kompresy jałowe 33141119-7 Kompresy
zestaw nr 2 - gaza 33141114-2 Gaza medyczna
zestaw nr 3 - kompresy jałowe duże 33141119-7 Kompresy
zestaw nr 4 - siatki do podtrzymywania opatrunków 33141110-4 Opatrunki
zestaw nr 5 - opatrunek hemostatyczny i kompres wysokochłonny 33141110-4 Opatrunki
zestaw nr 6 - opatrunki specjalistyczne EB 33141116-6 zestawy opatrunkowe
zestaw nr 7 - opatrunki specjalistyczne EB 33141116-6 zestawy opatrunkowe
zestaw nr 8 - kaseta 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
3.4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. W ramach zestawu należy
zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji w ramach zestawu będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
3.5. Przedmiot zamówienia ma być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., dopuszczony do obrotu
na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami
prawa, w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 roku
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych
i posiadać w dniu dostawy termin ważności, nie krótszy niż 12 miesięcy.
3.6. Podane w załącznikach parametry techniczne należy traktować, jako wzór spełniający minimalne
wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od
podanych, jako wzór.
3.7. Cały asortyment powinien posiadać dokumenty stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Polski.
3.8. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji.
Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji stanowiącej
załącznik do SWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały –
Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do
zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14
października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
UWAGA: Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby)
zarówno w Polsce jak i w innych krajach.
3.9. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania

13/05/2022
S93
https://ted.europa.eu/TED

15 / 23

Dz.U./S S93
13/05/2022
253404-2022-PL

16 / 23

równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych
parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
3.10. Informacja o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139 Pzp. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie
dokonany przy wykorzystaniu tzw. „procedury odwróconej”. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny
ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione, w
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
zestaw nr 8 - kaseta
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ w Łęcznej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, Apteka Szpitalna

II.2.4)

Opis zamówienia:
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3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków
specjalistycznych do apteki zamkniętej, we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Szczegółowy wykaz
asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SWZ, kod wg CPV:
33141110-4 Opatrunki.
3.2. Szczegółowe dane wymagane w przypadku wyrobów sterylnych winny być umieszczone na opakowaniu i
zawierać:
a) Datę ważności
a) Numer serii
b) Opis produktu
3.3. Zamówienie podzielono na 8 zestawów (części):
Zestaw/Nazwa kody CPV
zestaw nr 1 - kompresy jałowe 33141119-7 Kompresy
zestaw nr 2 - gaza 33141114-2 Gaza medyczna
zestaw nr 3 - kompresy jałowe duże 33141119-7 Kompresy
zestaw nr 4 - siatki do podtrzymywania opatrunków 33141110-4 Opatrunki
zestaw nr 5 - opatrunek hemostatyczny i kompres wysokochłonny 33141110-4 Opatrunki
zestaw nr 6 - opatrunki specjalistyczne EB 33141116-6 zestawy opatrunkowe
zestaw nr 7 - opatrunki specjalistyczne EB 33141116-6 zestawy opatrunkowe
zestaw nr 8 - kaseta 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
3.4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. W ramach zestawu należy
zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji w ramach zestawu będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
3.5. Przedmiot zamówienia ma być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., dopuszczony do obrotu
na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami
prawa, w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 roku
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych
i posiadać w dniu dostawy termin ważności, nie krótszy niż 12 miesięcy.
3.6. Podane w załącznikach parametry techniczne należy traktować, jako wzór spełniający minimalne
wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od
podanych, jako wzór.
3.7. Cały asortyment powinien posiadać dokumenty stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Polski.
3.8. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji.
Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji stanowiącej
załącznik do SWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały –
Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do
zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14
października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
UWAGA: Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby)
zarówno w Polsce jak i w innych krajach.
3.9. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania
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równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych
parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
3.10. Informacja o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139 Pzp. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie
dokonany przy wykorzystaniu tzw. „procedury odwróconej”. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny
ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione, w
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka karnego. Sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej
złożeniem,
2. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
3. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z
zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania
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ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłat tych należności,
6.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(zwany dalej JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 4 do SWZ
7. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w jednolitym europejskim dokumencie
zamówienia (zwany dalej JEDZ), - załącznik nr 9 do SWZ
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
wykaz dostaw odpowiadających rodzajowo przedmiotowi zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż (w
jednej umowie):
zestaw nr 1 - kompresy jałowe 220000.00
zestaw nr 2 - gaza 42000.00
zestaw nr 3 - kompresy jałowe duże 1400000.00
zestaw nr 4 - siatki do podtrzymywania opatrunków 29000.00
zestaw nr 5 - opatrunek hemostatyczny i kompres wysokochłonny 56000.00
zestaw nr 6 - opatrunki specjalistyczne EB 183000.00
zestaw nr 7 - opatrunki specjalistyczne EB 42000.00
zestaw nr 8 - kaseta 190000.00
RAZEM 2162000.00
wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również, w okresie ostatnich 3 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane,
oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających
się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
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nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 7 do SWZ;
W przypadku składania oferty na więcej niż jeden zestaw minimalny warunek wartościowy podlega sumowaniu
adekwatnie do zakresu składanej oferty
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną
dostawę odpowiadającej rodzajowo przedmiotowi zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż
zestaw nr 1 - kompresy jałowe 220000.00
zestaw nr 2 - gaza 42000.00
zestaw nr 3 - kompresy jałowe duże 1400000.00
zestaw nr 4 - siatki do podtrzymywania opatrunków 29000.00
zestaw nr 5 - opatrunek hemostatyczny i kompres wysokochłonny 56000.00
zestaw nr 6 - opatrunki specjalistyczne EB 183000.00
zestaw nr 7 - opatrunki specjalistyczne EB 42000.00
zestaw nr 8 - kaseta 190000.00
RAZEM 2162000.00
(w jednej umowie), wykonanej, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również, w okresie
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane
lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 7 do SWZ;
W przypadku składania oferty na więcej niż jeden zestaw minimalny warunek wartościowy podlega sumowaniu
adekwatnie do zakresu składanej oferty
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Stanowią załącznik nr 3 do SWZ.Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy, na
warunkach określonych w niniejszej umowie.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/06/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/09/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 14/06/2022
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
SP ZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 210-10 Łęczna, parter, pok. 9, POLSKA, przy użyciu platformyhttps://
miniportal.uzp.gov.pl/
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wykonawcy nie mogą uczestniczyć w publicznej 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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Dokumenty składane wraz z ofertą:
1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik Nr 1 do SWZ).
2. Wypełniony formularz cenowy (załącznik Nr 2 do SWZ).
Brak powyższych dokumentów w ofercie spowoduje jej odrzucenie.
3. pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu podmiotu składającego
ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów
4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(zwany dalej JEDZ), (załącznik Nr 4 do SWZ)- składają wszyscy Wykonawcy.
5. Oświadczenie Wykonawców się ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik Nr 6 do SWZ) jeżeli
dotyczy.
6. Oświadczenie Podmiotu Trzeciego na zasobach którego będzie polegał Wykonawca (załącznik Nr 8 do SWZ)
jeżeli dotyczy
7. Dla wyrobów z gazy, jałowych, wymagana jest sterylizacja w parze wodnej. Dla potwierdzenia prawidłowo
przeprowadzonego procesu sterylizacji zamawiający wymaga dołączenia do oferty raportu z walidacji lub
ponownej kwalifikacji sterylizacji parą wodną zgodnie z normą PN EN ISO 17665-1:2008 - dla zestawów nr 1, 3.
8. Dla wyrobów zakwalifikowanych w klasie II a reguła VII Zamawiający wymaga dołączenia do dokumentacji
przetargowej dokumentów: wpis do rejestru, certyfikaty CE, deklaracje zgodności - dla zestawów nr 1, 3.
9. Dla wyrobów zakwalifikowanych w klasie I reguła 4 Zamawiający wymaga dołączenia do dokumentacji
przetargowej dokumentów: wpis do rejestru, certyfikaty CE, deklaracje zgodności - dla zestawu nr 2.
10. O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, ,7 ustawy Pzp, na zasadach określonych
w pkt. 7 SWZ, oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
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przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na czas
trwania tych okoliczności.
11. Informacja o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139 Pzp. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie
dokonany przy wykorzystaniu tzw. „procedury odwróconej”. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny
ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione, w
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje
się dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.
14. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
16. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
17. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.
18. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach,
o których mowa w art. 95,
19. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.
20. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
21. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
22. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań,
zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.
23. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: j.w
Miejscowość: j.w
Państwo: Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia,
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią
inaczej.
9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem
zamówień publicznych".
10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby
lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/05/2022
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