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n. ZAMAWTAJACY
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zclrowotne.l u, Lukorvie
Adres: Lrl, Rogaliriskiego 3, 2l-400 LLrk6r.v

Telefon: 25-798-58-14 faks: 25-798-58-14; e-rnail: apteka@spzoz.lukor,r,.pl
Godziny urzEdowania od 07:30 do I 5:00.
NIP: 825-ll -11-7 l 9l Reson: 000306412

2. PR,ZEDMIOT ZAMOWIENIA
2.1 Przedniotern zain6wieuia s4:

F Pakiet 8 (opatrunki specjalistyczne)
F Pakiet l l (pieluchomajtki, podklady)
i Pakiet 14 pozycje: 7 ,8,9,10,13,1 5,16 (opatlunki r6zne)

3. TERMIN RILIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Termin realizacji urnowy od 1.01.2021 do 24.11.2022

4. WYMAGANE DOKUMENTY (u,ybrai stosorvnie do przetlnriotu zanr6rvienin)
4.1 Aktualnyodpiszwla$cirvegolejestnr zrlboaktualnezaSrviaclczenieorvpisiecloerviclenc.ii

dzialalno6ci gospodarcze.j, -jeZeli odrgbne przepisy rr,1,nragaj4 rv'pisLr clo lejestrLr lLrb zgloszenia
do ewidencji clzialalnoSci gospodalczej. Porvy,2sz),dokunrerrt nrLrsi by'i r,r,vstarviony nic'

wczeSniej ni2 6 rniesigcl,pl'zed uplyrveln terntinu skladania of-ert.

4.2 DokLrmentdopuszczaj4cy do obrotLr istosorvania(zgodnie z Llsta\\,q o rvyrobach nredvcznvch)

- deklaracja zgodnodci z wvrnaganianri zasadniczyrni pozu,ala-iqca Zanawia-j4cenrr 11a

stwierdzenie spetniania wylraganych parametr6w.
4.3 fbldery, opisy techniczne, oSwiadczenie producenta lub karty katalogorve produkt6u,

pozwalaj4ce Zamawiaj4cernLr 11a stwierdzenie spetniania wylnaganych parametr6w.
4.4 Pr6bki materiat6w niezbgdne do oceny jakoSciowej w ilo6ci wyrnienionej w'. ,,Zal4cznik nr 1

do forrnularzn afertv"

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
5.1 Wykonawca uroze zloLy( tylko.jednq ofertg.
5.2 Wykonawca rno2e zloLyc of'eftg na wybrany rrakiet. a rv Dakiecie n r 14 na n,ybrane

rrozvcie
5,3 Of-erta rnusi byi sporz4dzona z zachorvanienr fbrrny pisenrnej pod ry-u,orern nie*'a2nosci.
5.4 Oferla musi byi podpisana przez upra\l,nionego przedstau,iciela Wykonau,cl'.
5.5 Oferra rlusi byi sporzqclzona r'v.jgzi,ku polskirn.
5.6 Ofertg wraz z rrr6bncanri naleiv umieScid u' zanrknigtym opakorvaniu, unielno2lirvia.j4cyrn

otlczytanie jego zawartoSci bez uszkodzenia tego opakorvanin. Opakon,anie winno b1,6

oznaczone mazwq (firm4) i adresem Wykonawcy oraz zaadrcsolvane:

APTEKA SZPITALNA SPZOZ w tr ukowie
u[. Rogulitiskiego 3, budynek 4, 21-400 Luktin'

i opisane: ,,Ofenta i pr6bki na dostarvq MATERIALOW OPATRUNKOWYCH
Nie otrviera6 przed dniem 23.12.2020 r., godz.l0.30"

6. MIEJSCB I TERMIN SKLADANIA OFERT
6.1 Oferty winny byd zloIone w siedzibie SPZOZ w Lukowie przy r-rlic1, Rogaliriskiego 3,

w aptece szpitalnej, w ternrinie do 23.12.2020 r. do eodzinr, 10.30

6.2 Ofena otrzylllana przezZantawiaj4cego po terrninie skladania of'er1 zostanie rriezrvkrcznie
zwr6cona Wykonawcy,
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'/. opls sposoBu UDZTBLANTA wyJASNrEx norvcz4cycH rnBSct zApyrANIA
OFERTOWEGO, INFORMACJA O SPOSOBIB POROZUMIEWANIA SI4
Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN
I DOKUMENTOW
7. I Wykonawca moze zwr6cii sig do Zamawiaj4cego z proSb4 o wyjaSnienie treSci ZO.

Zanaw iaj4cy n i ezwtoc zn i e p rzeri I e odpowi edzi do wszystk ich zaproszonych
Wykonawc6w/zanrierici odpowiedz na zapytania na swojej stronie intentetowej:
wwr,v.spzoz. lukow.pl (w zakladce: ,,zam6wienia do progu stosowania ustawy")*.
*- odporviedrrio rv zaleZrtoici cz)'postgpo\\,anie bylo ogloszone czy otertl \\')/slane

7.2 Zanavviaj4cy u,l,znaczado kontaktowania sig z Wykonawcarni nw. osobg/y:
Maciej Fajzetel - kierovvnik apteki szpitalnej

7.3 O(u,iadczenia. rvniosl<i. zavviadornienia oraz irrne inforrnac-je rnog4 byc przekazywane przez
stl'oll)/ za polllocil faksLr lLrb e-tnaila.

8. MIE.ISCE I TERNIIN OTWARCIA OFERT
8.1 Ofertl'z-ostan4 ot\\ar1e rr aptecc szpitalnej przy ul. Rogalirlskiego 3, w dniu23.12.2020, o

godzinie I 1.00
8.2 Otwarcie of-ert iest iawue.

9. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
9.1

9.2 Ocena ofert bgdzie dokonana w oparciu o nastgpuj4ce kryteria:

dostarczonych pr6bek

9.3 Oceny of'ert w zakresie przedstawionych powyZej kry4eriow zostanq dokonane wedtug
nastgprr.lqcl ch zasad :

. r'r'zaklesie kazclego z- kt'1rts;'j[11,, ofetta tloZe uzyskac l0 punkt6w
r ocerta punkto\\,a \\/ zakresie ka2dego z. kr-vteli6lv dokorrana zostarrie zgodrrie z fbrmul4:

Cena brutto (koszt) nakietu. Minimalizacia:

Pnrilt olbrt t,
Px'Y: ----- rk Waga Y 

*MP
Pofertl, x,y

Przyzrtcje sig ilolt punkt6u, bd 0 do MP)
MP : Moksyntalna ilolc punkt(tu,

Ocena iako6ci:

. Px,y: suma punkt6rv przlrznanych * Waga y

Pat'arnetry brane pod Lrwagg plzy oceniejakoSci (cechy) i liczbaprzyntanych punkt6w:
Pukiet nr B (oPATRUNKI SPECJALISTYCZNE)
- clobla Przl'le;lttos( I pkt..
- dobra wclilarrialnct(c pl-r,rrriu' ustlo-jou'r.,ch - 3 pkt..
- doble ltlzvleganie cio ciala - 3 pkt.,
- nie pou'oclorr"anie podlaZnieri - 3 pkt.
Pukiet nr I I (PIELUCHOMAJTKI, PODKLADY)
- dobra rvchlanialrro(c plynow ustrojowych- 4 pkt.,
- anatonticzne dopasorvanie do ciata - 2 pkt.,
- odporloSi ua rozelwanie - 2 pkt.,
- uie powodowanie podra2nieri - 2 pkt. ,
Pnkiel nr l4 poz.7
- dobra przylepno$6 - 6 pkt.,
- nie odklejanie si9 pod wplywem wilgoci - 2 pkt.,
- latwoSd zrnyrvania kleju po usunigciu -2 pkt.
Piliet nr l4 poz. 8,9
- dobra wclrlanialnoSc - l0 okt.
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Pakiet nr 14 poz. I0
- dobra przylepnoS6 - 6 pkt.,
- nie odklejanie sig pod wplywern wilgoci - 2 pkt.,
- tatwo66 znrywania klejLr po usLrnigciu 2 pkt.
Ptkiet nr 14 poz" I3
- dobre dopasowanie - 7 pkt ,

- brak strzEpierria - 3 pkt.
Pakiet nr ,14 poz" I 5 i 16
- dobra wchlanialnoSc - 3 pkt.,
- dobra przylepno$i - 3 pkt.,
- nie odkle.ianie sig pod wplywem wilgoci -2 pkt.,
- latwo66 zmywania kleju po usunigciu - 2 pkt.

nie bgdzie dokonywal dla tych ofert zaokr4gleri.

bgdzie dokonywal jej oceny punkto'uvej.

zostaty zLo2one dwie lLrb wigcej of-erty o takie-j sanrej cenie. Zamau,iaj4c),wez!\'re
Wykonawc6w, ktorzl, zlo25'li te ot'ertv, do zlozerlia \\' \,v)'znaczott-\trt tertttittie of'ert
dodatkowych.

10. UNTEWAZNTENTE POSTqPOWANIA
10.1 Zamawiaj4cy uniewazni postEpowanie w przypadku gdy:

F Zadna zofeft nie bgdzie spelniac wymog6w okleSlorrych vt,ZO,
F cena najkorzystniejszej ofer-ty przekroczy warto(c, jak4 zarnalvia.j4cy rnoze przeatacz1lc

na fi nansowan ie zamowien ia.

10.2 Zatnawiaj4cy zastrzega sobie mozliwoSd uniewaznienia postgpowania bez podania
pl'zyczyny.

TI. IJDZIELANIE ZAMOWIBNIA
11.1 Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, ktorego oferta odporviada wszystkirn

wymaganionr okreSlonyrn w niniejszyn ZO i stanowi oferlg najkorzystniejsz4 z punktu
widzenia przyjgtych kryteri6w.

11.2 Wz6r umowy stanowi Zal4cznik nr 2 do Zapyrania of'eftorvego.

12. OPIS SPOSOBU OBX-ICZENIA CENY OFERTY
12.l Cerra ofefty zostanie u,),liczona przez Wykoua\\'cQ i przeclstau'iolra \\' lbt'nttt larzu

specyfikacji cenowej (Zal4cznik Nr I do ftrrmularza ol'ertr,).
12.2 Przy sporz4dzaniu ot'erty Wykonawca ulvzglgdrria n,sz),stkie u,ynrogi. o ktorl'ch

mowa w niniejszyrnZO i LrjmLrje wszelkie koszty zwi4zane z u,ykonywaniem przedmiotu
zamorvienia, niezbgdne dla plawidlo*.99 j pelnego wykonania przedrriotu zanr6wiettia,
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