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Ogłoszenie nr 528237-N-2018 z dnia 2018-03-08 r.

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego: Dostawy środków dezynfekcyjnych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, krajowy numer
identyfikacyjny 89004744600000, ul. ul. Sokołowskiego 4 , 58309 Wałbrzych, woj. dolnośląskie,
państwo Polska, tel. 746 489 742, e-mail szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl, faks 746 489 746.
Adres strony internetowej (URL): bip.zdrowie.walbrzych.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne bip.zdrowie.walbrzych.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
bip.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
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Tak
bip.zdrowie.walbrzych.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
wymagana forma pisemna
Adres:
Siedziba Zamawiającego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy środków dezynfekcyjnych.
Numer referencyjny: Zp/24/PN-18/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
21

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Pakiet nr 1 – Środki do mycia i odkażania rąk Pakiet nr 2 – Środki do odkażania skóry i
błon śluzowych Pakiet nr 3 – Środki do odkażania rąk i błon śluzowych Pakiet nr 4 – Środek do mycia
i dezynfekcji endoskopów posiadający znak CE Pakiet nr 5 – Środki do mycia i dezynfekcji narzędzi,
sprzętu anestezjologicznego i endoskopów posiadające znak CE Pakiet nr 6 – Środki do dezynfekcji
powierzchni Pakiet nr 7 – Środek do dezynfekcji powierzchni Pakiet nr 8 – Preparaty do
maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi pochodzące od jednego producenta (kompatybilne) Pakiet
nr 9 – Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi posiadające znak CE, pochodzące od
jednego producenta (kompatybilne) Pakiet nr 10 – Podchloryn sodowy Pakiet nr 11 – Środek
dezynfekcyjny do linii przesyłowych centralnej dystrybucji koncentratu do dializ Pakiet nr 12 – Środki
do mycia i odkażania rąk Pakiet nr 13 – Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji Pakiet nr 14 –
Środek do mycia i dezynfekcji endoskopów Pakiet nr 15 – Środek dezynfekcyjny do mycia
powierzchni sal operacyjnych Pakiet nr 16 – Preparat do dezynfekcji wkłuć centralnych Pakiet nr 17 –
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Preparat do dezynfekcji i mycia skóry głowy Pakiet nr 18 – Preparat do pielęgnacji ciała Pakiet nr 19 –
Preparat do dezynfekcji małej powierzchni Pakiet nr 20 – Preparat do dezynfekcji narzędzi
okulistycznych Pakiet nr 21 – Preparat do dezynfekcji skóry u noworodków i wcześniaków

II.5) Główny kod CPV: 33631600-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
24312220-2
33631600-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Główny kod CPV – 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne Dodatkowe kody CPV : Pakiet nr 1-9 i 11-21– 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne Pakiet nr 10 – 24312220-2 - Podchloryn sodowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
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EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz
dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą tj. : posiadanie odpisu z właściwego rejestru – na podstawie odpisu z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz
dokumentów do których przekazania może zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą tj. : a) 1) posiadanie zdolności zawodowych w zakresie świadczenia
dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w szczególności
środków sntyseptycznych i dezynfekcyjnych (dotyczy pakietu nr 1-9 i 11-21) oraz podchlorynu
sodu (dotyczy pakietu nr 10) na podstawie wykazu dostaw wykonanych dostaw w zakresie
odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane , oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające uch należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu tj. wykonanie co najmniej jednej dostaw w zakresie odpowiadającym swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia, w szczególności środków sntyseptycznych i dezynfekcyjnych
(dotyczy pakietu nr 1-9 i 11-21) oraz podchlorynu sodu (dotyczy pakietu nr 10) na kwotę minimum
: dla pakietu nr 1 – 2 900,00 zł; dla pakietu nr 2 – 900,00 zł; dla pakietu nr 4 – 600,00 zł; dla
pakietu nr 5 – 800,00 zł; dla pakietu nr 6 – 2 600,00 zł; dla pakietu nr 7 – 1 100,00 zł; dla pakietu
nr 8 – 100,00 zł; dla pakietu nr 9 – 270,00 zł; dla pakietu nr 3, 10 – 1 000,00 zł; dla pakietu nr 11 –
33,00 zł; dla pakietu nr 12 – 140,00 zł; dla pakietu nr 13 – 1 600,00 zł; dla pakietu nr 14 – 180,00
zł; dla pakietu nr 15 - 170,00 zł; dla pakietu nr 16 – 9,00 zł; dla pakietu nr 17 – 68,00 zł; dla pakietu
nr 18 – 75,00 zł; dla pakietu nr 19 – 12,00 zł.; dla pakietu nr 20, 21 – 8,00 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
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III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw wykonanych odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia , a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. wykonanie co najmniej jednej dostaw w zakresie
odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w szczególności środków
sntyseptycznych i dezynfekcyjnych (dotyczy pakietu nr 1-9 i 11-21) oraz podchlorynu sodu
(dotyczy pakietu nr 10) na kwotę minimum : dla pakietu nr 1 – 2 900,00 zł; dla pakietu nr 2 –
900,00 zł; dla pakietu nr 4 – 600,00 zł; dla pakietu nr 5 – 800,00 zł; dla pakietu nr 6 – 2 600,00 zł;
dla pakietu nr 7 – 1 100,00 zł; dla pakietu nr 8 – 100,00 zł; dla pakietu nr 9 – 270,00 zł; dla pakietu
nr 3, 10 – 1 000,00 zł; dla pakietu nr 11 – 33,00 zł; dla pakietu nr 12 – 140,00 zł; dla pakietu nr 13
– 1 600,00 zł; dla pakietu nr 14 – 180,00 zł; dla pakietu nr 15 - 170,00 zł; dla pakietu nr 16 – 9,00
zł; dla pakietu nr 17 – 68,00 zł; dla pakietu nr 18 – 75,00 zł; dla pakietu nr 19 – 12,00 zł.; dla
pakietu nr 20, 21 – 8,00 zł.
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III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada dopuszczenia zgodnie z
następującymi ustawami : dla produktów leczniczych: oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na
wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Ministra Zdrowia zgodnie z art.14
ust.2 i 4 ustawy z dnia 06.09.2001 przepisy wprowadzające ustawę Prawo farmaceutyczne (Dz. U.
Nr 126 poz. 1381 z póz. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 06.09.2001 Prawo farmaceutyczne (Dz. U.
z 2008r Nr 45 poz. 271).; dla wyrobów medycznych: oświadczenie o posiadaniu Certyfikatu CE i
deklaracji zgodności zgodne z Dyrektywą 2007/47/WE oraz oświadczenie, że oferowany przedmiot
zamówienia posiada dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia
20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211) ; dla kosmetyków:
oświadczenie o posiadaniu potwierdzenia przyjęcia formularza przekazania danych do Krajowego
Systemu Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu na terenie RP zgodnie z
wymogami art. 8 Ustawy z dnia 30.03.2001 o Kosmetykach; dla produktów biobójczych:
oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na obrót produktem biobójczym wraz z treścią instrukcji
użytkowania w języku polskim stanowiącą integralną cześć pozwolenia wydane przez ministra
Zdrowia na podstawie art. 54 ust.1 i art.7 ust.2 ustawy z dnia 13.09.2002 o produktach biobójczych
(Dz. U. Nr 175, poz. 1433) Opisy przedmiotu zamówienia : dla produktów leczniczych:
charakterystykę Produktu Leczniczego i ulotkę zatwierdzoną przez Ministerstwo Zdrowia zgodnie
z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r Nr 45 poz. 271)
potwierdzające spełnienie kryteriów SIWZ; dla wyrobów medycznych: ulotkę informacyjną
produktu oraz kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej; dla kosmetyków: ulotkę
informacyjną; dla produktów biobójczych: ulotkę informacyjną oraz kartę charakterystyki
substancji niebezpiecznej. W zakresie pakietu 21.1 Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany
przedmiot zamówienia posiada pozytywna opinie ImiDz. W przypadku braku możliwości
jednoznacznej oceny czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania z załącznika nr 1
do SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania próbki którejkolwiek pozycji z
pakietu budzącej wątpliwość.
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
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IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
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Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
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Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

2018-03-08, 08:43

14 z 38

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=87441...

postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-16, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:
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Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Środki do mycia i odkażania rąk
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1 Lekko
kwaśny (pH ok. 5,0 –5,5), niewysuszający preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk z
zawartością środków powierzchniowo-czynnych. Kosmetyk. butelka* 0,5l 6800 1.2 Lekko kwaśny (pH
ok. 5,0 –6,0), nie zawierający barwników ani substancji zapachowych, niewysuszający preparat do
chirurgicznego i higienicznego mycia rąk z zawartością środków powierzchniowo-czynnych oraz
substancji nawilżających i pielęgnujących skórę, formuła oparta o APG, przeznaczony dla osób o
wrażliwej skórze. Kosmetyk. butelka* 0,5l 46 1.3 Preparat, nie zawierający chlorheksydyny do
higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk, o przedłużonym działaniu. Zawierający co najmniej 3
substancje aktywne z różnych grup chemicznych, bez pochodnych fenolowych, o łącznej zawartości
alkoholi do 66g/100ml roztworu, działający na B, Tbc, F, V( HIV, HBV, HSV, Rota), z zawartością
substancji pielęgnujących, skuteczny w chirurgicznej dezynfekcji rąk w czasie do 3 minut.
Niealergizujący. Produkt leczniczy. butelka* 0,5l 5400 1.4 Preparat do higienicznej i chirurgicznej
dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i
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jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące
skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500
lub równoważną w ciągu 30s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 lub równoważną
w ciągu 90s. Spektrum działania: B – 15s., F – 15s., Tbc – 20s., V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) –
15s., Adeno, Polio – 2min.). butelka* 0,5l 360
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 33631600-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV – 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne Dodatkowe kody CPV : Pakiet nr 1-9 i 11-21– 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne

Część nr: 2 Nazwa: Środki do odkażania skóry i błon śluzowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.1 Preparat
bezbarwny, bezjodowy, bez fenoli i jego pochodnych do odkażania i odtłuszczania skóry , stosowany
przed punkcjami, iniekcjami, pobieraniem krwi, działający na wszelkie drobnoustroje bytujące na skórze
( łącznie z MRSA ) i V ( HBV, HCV, HIV, Herpes, Adeno, Rota) w czasie do 2min., z możliwością
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stosowania u noworodków. Produkt leczniczy. butelka do 350 ml z atomizerem 966 butelka 1,0l 140 2.2
Preparat barwiony, bezjodowy, bez pochodnych fenoli, do odkażania i odtłuszczania skóry stosowany
przed zabiegami operacyjnymi, zabiegami inwazyjnymi, punkcjami, działający na wszelkie drobnoustroje
bytujące na skórze (łącznie z MRSA ) i V (HBV, HIV, Herpes, Adeno, Rota) w czasie do 2min. Produkt
leczniczy. butelka 1,0l 1040 2.3 Preparat do odkażania skóry, błon śluzowych, antyseptyki oparzeń,
owrzodzeń z możliwością stosowania w rozcieńczeniach, zawierający PVP-jod o szerokim spektrum
działania B, Tbc, F, P, V, S. Produkt leczniczy. butelka 1,0l 150
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 33631600-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV – 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne Dodatkowe kody CPV : Pakiet nr 1-9 i 11-21– 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne

Część nr: 3 Nazwa: Środki do odkażania rąk i błon śluzowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1 Preparat na
bazie chlorheksydyny do mycia higienicznego rąk, odkażania rąk, mycia ciała pacjenta. Osiągający
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spektrum B, F, V. Produkt leczniczy. butelka 0,5l 576 3.2 Preparat do odkażania błon śluzowych,
zawierający chlorheksydynę, nadtlenek wodoru oraz poliwidon jako substancję zagęszczającą. Produkt
leczniczy. butelka 1l 420 3.3 Preparat do odkażania błon śluzowych jamy ustnej, z zawartością
chlorheksydyny, bezjodowy o spektrum działania B, F, V. Kosmetyk. butelka do 0,5l 594
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 33631600-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV – 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne Dodatkowe kody CPV : Pakiet nr 1-9 i 11-21– 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne

Część nr: 4 Nazwa: Środek do mycia i dezynfekcji endoskopów posiadający znak CE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4.1
Enzymatyczno-tenzydowy preparat do mycia manualnego endoskopów przed dezynfekcją skuteczny w
stężeniu do 1% w czasie do 15min. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Znak CE.
butelka do 2l 97600 4.2 Gotowy do użycia płynny preparat przeznaczony do manualnej oraz
półautomatycznej dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów giętkich, narzędzi termolabilnych.
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Powinien zawierać w składzie kwas nadoctowy. Nie powinien zawierajać w składzie aldehydów, fenolu,
QAC, amin oraz ich pochodnych. Preparat nie powinien posiadać dodatkowo aktywatora. Spektrum
działania: B (EN 14561 lub równoważną – do 5min.), F (C. Albicans, A. Nigger EN 14562 lub
równoważną –do 5 min.), Tbc(M.terrae EN 14563 lub równoważną – do 5min.), V (EN 14476 lub
równoważną – do 5 min.), S (EN 14347 lub równoważną – do 5min.), S(C.difficile) – do 5 min.
Możliwość wielokrotnego stosowania do 50 cykli roboczych lub 7 dni. Możliwość kontroli aktywności
roztworu paskami. Zamawiający wymaga dostarczenia pasków kontrolnych w komplecie w ilości 5000
szt. do 1000 litrów roztworu roboczego. Znak CE. kanister 5l (+ paski kontrolne w zestawie) 500
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 33631600-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV – 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne Dodatkowe kody CPV : Pakiet nr 1-9 i 11-21– 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne

Część
nr:

5 Nazwa:

Środki do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego i endoskopów
posiadające znak CE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
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-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:5.1 Preparat
bezaldehydowy, oparty o aktywny tlen, zawierający nadwęglan sodu i TAED, bez pochodnych toluenu i
benzenu do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego, endoskopów, inkubatorów, z
możliwością dezynfekcji sprzętów wykonanych z poliwęglanu, działający po dodaniu aktywatora na B,
Tbc, F, V (wirus Adeno, Polio ) w czasie do 30 min., S (tlenowe i beztlenowe) w czasie do 6h. Aktywator
z zawartością kwasu fosforowego. Produkt przygotowywany w zimnej wodzie wodociągowej. Posiada
znak CE. wiaderko do 2kg 3000 roztworu 2% aktywator 2l 3000 roztworu 2% 5.2 Preparat zawierający
aldehyd glutarowy bez dodatkowego aktywatora działający na B, Tbc, F, V ( wirus Adeno, Polio ), w
czasie do 60 min. Znak CE. kanister* do 6l 72000 5.3 Preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu
oparty o składnik aktywny-kwas nadoctowy, zawierający inhibitory korozji do dezynfekcji i mycia
sprzętu medycznego i powierzchni zanieczyszczonych substancją organiczną. Spektrum działania
(warunki brudne): B, Tbc, F, V (wirus Adeno Polio), S (Cl.Difficile, Cl.Perfringens) w czasie do 10 min.
Trwałość gotowego roztworu roboczego 24 godz. od przygotowania, pH roztworu roboczego neutralne.
Wyrób medyczny. Znak CE. opakowanie do 0,2kg 1200 5.4 Preparat do mycia i dezynfekcji
precyzyjnych narzędzi obrotowych, precyzyjnych narzędzi takich jak: wiertła, frezy kostne ze stali,
twardych metali diamentów, narzędzi ściernych i polerujących takich jak: gumki silikonowe i płytki
ceramiczne oraz narzędzi do leczenia kanałowego; bez aldehydu, z aktywatorem, chroniący narzędzia z
metali przed korozją, posiadający znak CE. butelka 2l 8
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 33631600-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 40,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV – 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne Dodatkowe kody CPV : Pakiet nr 1-9 i 11-21– 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne

Część nr: 6 Nazwa: Środki do dezynfekcji powierzchni
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:6.1 Preparat do
jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym,
niezawierający aldehydów, chloru, izopropanolu, kwasu nadoctowego i aktywnego tlenu na bazie QAV,
dodecyloaminy, 2-fenoksyetanolu. Preparat bez zawartości substancji lotnych i zapachowych o
doskonałej tolerancji materiałowej. Spektrum i czas działania: B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV, Rota)– do
15 min. Wyrób medyczny. kanister*do 6l 170400 6.2 Preparat chlorowy oparty o NaDCC w tabletkach
działający na B, F, V przeznaczony do dezynfekcji powierzchni zmywalnych z zawartością aktywnego
chloru do 1000 ppm. Możliwość stosowania do zalewania plam krwi. Możliwość poszerzenia spektrum o
Spory w wyższym stężeniu (Clostridium Difficille). Trwałość roztworu roboczego min. 24 h. Produkt
biobójczy. do 300 tabletek 383400 6.3 Preparat chlorowy oparty o NaDCC w granulacie przeznaczony do
dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi. Produkt biobójczy. opakowanie
do 0,5 kg ilość opakowań 84 6.4 Preparat na bazie alkoholu etylowego do szybkiej dezynfekcji
trudnodostępnych powierzchni wyrobów medycznych i innego wyposażenia. Bez aldehydu. Gotowy do
użycia. Działający na: B, Tbc, F, V ( HBV, HCV, HIV, Vakzinia, Adeno, Rota) w czasie do 1 min./
Poliowirus w czasie do 10 min./ Papovawirus do 15 min. Wyrób medyczny. butelka do 1 litra z
atomizerem 86 6.5 Preparat chlorowy oparty o chlorotolueno-sulfonamid sodu działający na B, V (wirus
Polio) w czasie 30 min. Produkt biobójczy. opakowanie 1kg ilość opakowań 56 6.6 Chusteczki
jednorazowe nasączone środkiem dezynfekcyjnym, bezalkoholowym, aktywnym w stosunku do bakterii,
Tbc, V, grzybów, do przeprowadzania dezynfekcji małych powierzchni wyrobu medycznego nie
zanieczyszczonego materiałem biologicznym (np. głowic USG). Wyrób medyczny. pojemnik 200 sztuk
ilość opakowań 216 6.7 Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni nasączone alkoholem
propylowym o spektrum działania B, F, V (HBV, HIV, Adeno, rota ) w czasie do 5 min., posiadające znak
CE. Wyrób medyczny. pojemnik x 90 chusteczek ilość opakowań 336 opakowanie uzupełniające x 90
chusteczek ilość opakowań 548 6.8 Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych

2018-03-08, 08:43

22 z 38

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=87441...

(w tym np. sond USG). Na bazie H2O2 ,bez zawartości alkoholu, bez chloru. Chusteczka o wymiarze
20x20cm. Spektrum działania:. Spektrum: B, Tbc, F, Cl. Difficile V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma
SV40) – 5 min. Opakowanie typu flow-pack x 100 chusteczek ilość opakowań 20 6.9 Suche chusteczki
niskopylące o wymiarach min. 20x38cm, o gramaturze min. 40g/m2, dostarczane w rolkach (po min. 99
szt.) przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych. Chusteczki
będa zalewane roztworem preparatu z poz.6.1.Wymagane jest potwierdzenie skuteczności działania
preparatu badaniami po zalaniu. Opakowanie zawierające naklejki umożliwiające opisanie dozownika
dozującego chusteczki. Opakowanie 1 rolka zawierająca 99 chusteczek ilość rolek 1000 6.10 Dozownik
kompatybilny z chusteczkami z pozycji 6.9 trwały, wytrzymały, wielokrotnego użytku, dostarczany wraz
z wymiennymi zamknięciami w kilku różnych kolorach, pozwalającymi prawidłowo oznakować
zawartość dozownika. Wiaderko ilość sztuk 20 6.11 Uniwersalny preparat aplikowany w formie piany na
bazie nadtlenku wodoru bez zawartości czwartorzędowych związków amoniowych, do mycia i
dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Możliwość
stosowania w obecności pacjentów, nie podrażniający dróg oddechowych, bez zawartości lotnych
związków organicznych, substancji zapachowych, barwników. Podczas pracy nie są wymagane środki
ochrony indywidualnej (takie jak maseczka, rękawice czy gogle). Produkt biodegradowalny o
właściwościach odkamieniających. Zastosowanie także do inaktywacji zanieczyszczeń organicznych
takich jak krew, plwociny itd. oraz usuwania biofilmu. Skuteczność mikrobójcza, w tym także w
warunkach brudnych zgodnie z normą EN 14885 lub równoważną dla obszaru medycznego: V (polio,
adeno), F (aspergilus niger, candia albicans), B ( w tym MRSA) oraz Tbc w czasie 15 minut. pH <2.
butelka 750ml z atomizerem pianowym ilość opakowań 70
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 33631600-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie
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Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV – 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne Dodatkowe kody CPV : Pakiet nr 1-9 i 11-21– 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne

Część nr: 7 Nazwa: Środek do dezynfekcji powierzchni
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:7.1 Gotowy do
użycia preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni oraz miejsc
trudnodostępnych; oparty o etanol, zawartość alkoholu do 50g/100g produktu; niezawierający QAV,
aldehydów i alkiloamin; skuteczny na B (w tym Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV,
Rotawirus, Norowirus, Adenowirus) w czasie do 1 min. Wyrób medyczny. butelka do 1 litra z
atomizerem 3440 7.2 Preparat oparty o 1-propanol do dezynfekcji małych powierzchni, urządzeń, bez
zawartości aldehydów i alkiloloamin, bezzapachowy, z możliwością stosowania na oddziałach
noworodkowych do dezynfekcji inkubatorów, działający na: B, F, V(HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia,
Ptasia grypa typu A)- do 2 min, Tbc do3 min, Polioma do 5 min. Wyrób medyczny. butelka 750ml z
atomizerem pianowym ilość opakowań 160
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 33631600-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
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Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV – 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne Dodatkowe kody CPV : Pakiet nr 1-9 i 11-21– 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne

Część
nr:

8 Nazwa:

Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi pochodzące od jednego
producenta (kompatybilne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:8.1 Preparat do
dezynfekcji chemiczno termicznej w temp. 60 stopni C, zawierający aldehyd glutarowy, o spektrum
działania spektrum B, Tbc F, V ( łącznie z Tr-HSV1) w czasie do 10 min. Wyrób medyczny. kanister 5l
15 8.2 Enzymatyczny preparat myjący do mycia narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych, szkła,
przedmiotów z gumy, obuwia operacyjnego, aluminium oksydowanego wrażliwych na temperaturę.
Wyrób medyczny. kanister 5l 120 8.3 Preparat neutralizujący na bazie kwasu cytrynowego do
neutralizacji po myciu alkalicznym. Wyrób medyczny. kanister 5l 40 8.4 Preparat do dezynfekcji
chemiczno - termicznej w temp. 60 stopni C, na bazie nielotnej substancji czynnej( np. glukoprotaminy) i
QAV ( lub innej substancji czynnej), o spektrum działania B, Tbc F, V ( łącznie z Tr-HSV1) w czasie do
10 min. Wyrób medyczny. kanister 5l 30
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 33631600-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
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data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV – 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne Dodatkowe kody CPV : Pakiet nr 1-9 i 11-21– 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne

Część
nr:

9 Nazwa:

Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi posiadające znak CE,
pochodzące od jednego producenta (kompatybilne)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:9.1
Enzymatyczny preparat do mycia przed dezynfekcją, do zastosowania w myjni ETD Olympus. Preparat
musi być kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego myjniami: miniETD oraz ETD3 firmy
Olympus. Wyrób medyczny. kanister do 5 litrów 260 9.2 Preparat na bazie aldehydu glutarowego
posiadający znak CE, do maszynowej dezynfekcji i do zastosowania w myjni ETD Olympus. Preparat
musi być kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego myjniami: miniETD oraz ETD3 firmy
Olympus. Wyrób medyczny. kanister do 5 litrów 450
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 33631600-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
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5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV – 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne Dodatkowe kody CPV : Pakiet nr 1-9 i 11-21– 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne

Część nr: 10 Nazwa: Podchloryn sodowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:10.1
Podchloryn sodowy, roztwór wodny o zawartości minimum 140 g/l aktywnego chloru, termin ważności
minimum 21 dni od dnia dostawy beczka lub kanister maksymalnie35 kg 30450
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 24312220-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV – 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
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dezynfekcyjne Dodatkowe kody CPV : Pakiet nr 10 – 24312220-2 - Podchloryn sodowy

Część
nr:

11 Nazwa:

Środek dezynfekcyjny do linii przesyłowych centralnej dystrybucji koncentratu do
dializ

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:11.1 DIALOX
czynnik dezynfekujący i odkamieniający lub równoważny kanister 5 litrów 20 11.2 Paski wskaźnikowe
na obecność kwasu nadoctowego sztuka 200
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 33631600-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV – 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne Dodatkowe kody CPV : Pakiet nr 1-9 i 11-21– 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne

Część nr: 12 Nazwa: Środki do mycia i odkażania rąk
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:12.1 Preparat
do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk , w postaci wydajnej pianki myjącej. O neutralnym dla skóry
pH. Odpowiednia dla wszystkich rodzajów skóry. Zawierająca APG. Kosmetyk. butelka* 0,4l 104 12.2
Preparat, nie zawierający chlorheksydyny do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, w postaci żelu
o obniżonej lepkości, zawierający etanol, glicerynę, aloes, pantenol, bez grup fenolowych. Spektrum
działania : B, F, Tbc, V ( HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno, Polio) w czasie 2 min. Produkt leczniczy
lub biobójczy. butelka* 0,5l 48 12.3 Delikatna Pianka myjąca do mycia dzieci, niemowląt i noworodków
od 1 dnia życia. Nie zawierająca barwników oraz substancji zapachowych. Kosmetyk. butelka* 0,4l 10
12.4 Pompka spieniająca do preparatów z poz.12.1 i poz.12.3 pasująca do dozowników Dermados
pompka spieniająca ilość sztuk 20
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 33631600-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV – 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne Dodatkowe kody CPV : Pakiet nr 1-9 i 11-21– 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne

Część nr: 13 Nazwa: Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:13.1 Płynny
alkaliczny preparat do mycia w myjniach dezynfektorach narzędzi chirurgicznych, endoskopów i sprzętu
anestezjologicznego usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew.
Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego wykonanego także z aluminium i
tworzyw sztucznych, niewymagający neutralizacji, posiadający w składzie polikarboksylaty, kwasy
organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy, środek konserwujący, inhibitor korozji. Mycie maszynowe: temp 50
– 60 stC, stężenie 0,2-1%, mycie ultradźwiękowe: 0,5%-2%, mycie endoskopów elastycznych: temp. 36
– 55 stC. Opakowanie 20 l, koncentrat dostosowany do centralnego systemu dozowania środków
chemicznych. Np. Neodisher Mediclean Forte opak. 76 13.2 Płynny środek neutralizujący oparty na
kwasach organicznych /cytrynowy/, musi spełniać wymogi wstępnego mycia w myjniach –
dezynfektorach. Nie zawierający fosforanów, azotanów, tensydów środków powierzchniowo czynnych,
zgodny z technologią mycia nadtlenkiem wodoru. Maksymalne dozowanie mycie 5 ml/l. Opakowanie 20
l, koncentrat dostosowany do centralnego systemu dozowania środków chemicznych. Np. Neodisher Z
opak. 12 13.3 Środek do mycia nadtlenkiem wodoru. Przystosowany do systemu dozowania nadlenku
wodoru ze zbiornikiem do jego bezpiecznego dozowania. Dozowanie 3,5-7ml/l. Opakowanie 5 l,
koncentrat. Np. Neodisher Oxivario opak. 2 13.4 Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny
o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym, na bazie aldehydu
glutarowego i glioksalu, do dezynfekcji przedmiotów z wrażliwych materiałów, nie zawierający aldehydu
mrówkowego oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Opakowanie 20 l, koncentrat
dostosowany do centralnego systemu dozowania środków chemicznych. Np. Neodisher Septo DN opak. 8
13.5 Płynny środek płuczacy, powierzchniowo czynny, zmniejszający napięcie powierzchniowe. Do
szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po myciu i dezynfekcji,
zawierający środki konserwujące. Skuteczność działania w temperaturze 40 – 93ºC. Stężenie robocze
0,03-0,1%. Opakowanie 20 l, koncentrat dostosowany do centralnego systemu dozowania środków
chemicznych. Np. Neodisher MediKlar opak. 3 13.6 Płynny środek do wstępnego mycia i wstępnej
dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie ze sprzętem
anestezjologicznym wykonanym z gumy, silikonu przed maszynową dekontaminacją, a także mokrego
transportu narzędzi chirurgicznych. Nie zawiera aldehydu oraz czwartorzędowych związków
amoniowych. Nie powoduje utwardzania białek. Działanie bakteriobójcze i grzybobójcze wirusobójcze:
osłonowe (włącznie z HIV, HBV, HCV) roztworu w czasie nie dłuższym niż 15 min. Narzędzia w
roztworze mogą być pozostawione do 72 godz. Opakowanie 5 l, koncentrat. Np.Neodisher Septo
PreClean opak. 120 13.7 Płynny środek do łącznego mycia i dezynfekcji łóżek, wózków, pojemników
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sterylizacyjnych, stołów operacyjnych, butów operacyjnych w myjniach – dezynfektorach. Posiadający
działanie bakteriobójcze i wirusobójcze (wirusy osłonkowe 2%, 2 min w 50ºC). Posiadający w swoim
składzie m. in. glioksal, kwas glioksalowy oraz niejonowe związki powierzchniowo czynne. Opakowanie
20 l, koncentrat. Np. Neodisher Dekonta AF opak. 32 13.8 Płynny środek płuczący do wózków w
myjniach - dezynfektorach. Posiadający neutralne pH i zabezpieczający przed korozją spłukiwaną
powierzchnię. Zawierający w swoim składzie min. polikarboksylany, niejonowe związki powierzchniowo
czynne oraz środki konserwujące. Opakowanie 20 l, koncentrat. Np. Neodisher TN opak. 5 13.9 Środek
do manualnej konserwacji narzędzi chirurgicznych, gotowy do użycia, zawierający biały olej parafinowy
(olej mineralny /płynna parafina), nie powodujący osadów, nie wpływający na proces sterylizacji
gorącym powietrzem lub parowej. Opakowanie ciśnieniowe (aerozol) nie zawierające
chlorofluorowęglowodorów, z rurką natryskową umożliwiającą aplikację w trudnodostępne miejsca.
Znak CE. Opakowanie 0,4 l aerozol. Np. Neodisher IP Spray opak. 12
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 33631600-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV – 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne Dodatkowe kody CPV : Pakiet nr 1-9 i 11-21– 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne
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Część nr: 14 Nazwa: Środek do mycia i dezynfekcji endoskopów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:14.1 Płynny
preparat enzymatyczny do stosowania w procesie manualnym jak i w myjniach automatycznych,
przeznaczony do mycia wyrobów medycznych takich jak endoskopy; na bazie pięciu enzymów (proteazy,
lipazy, amylazy, mannazy, celulazy); koncentrat (stężenie robocze od 0,01% do 0,5%). Preparat
wykazujący działanie bakterio- i grzybostatycze. Wyrób medyczny. opak. 5 litrów 15 14.2 Preparat do
dezynfekcji endoskopów giętkich, sprzętu termolabilnego; substancja aktywna: kwas nadoctowy o
skuteczności mikrobiologicznej 14 dni (z możliwością kontroli aktywności roztworu za pomocą pasków
kontrolnych). Spektrum: B, Tbc, F, V, S (Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium sporogenes,
Clostridium difficile) w czasie do 5 minut. Wyrób medyczny. opak. 5 litrów 55 14.3 Paski wskaźnikowe
do oznaczania aktywności kwasu nadoctowego, kompatybilne i dedykowane do preparatu z poz. 15.2
opak. x 50 szt. 15
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 33631600-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV – 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne Dodatkowe kody CPV : Pakiet nr 1-9 i 11-21– 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne
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Część nr: 15 Nazwa: Środek dezynfekcyjny do mycia powierzchni sal operacyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:15.1
Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni
zmywalnych takich jak łóżka lekarskie, podłogi sal operacyjnych i ściany. Zawierający w swoim składzie
QAV, aminy i alkohole. Posiadający bardzo dobre właściwości myjące. Preparat o wysokiej tolerancji
materiałowej również wobec szkła akrylowego z możliwością stosowania w obecności pacjentów i do
powierzchni mających kontakt z żywnością. Nie zawierający aldehydów, fenoli, guanidyn, chloru ani zw.
nadtlenowych. Posiadający przyjemny kwiatowy zapach, nie wymagający spłukiwania. Możliwość
użycia preparatu w czasie 5min i stęż. 0,5% z działaniem na: B (w tym MRSA, Salmonella,
Acineobacter), F (C.albicans i A.niger), V (HCV, BVDV). Spektrum działania bakterie (w tym również:
Legionella, Klebsiella, Salmonella, Acineobacter), wirusy BVDV(HCV) 0,25% w 5 min.; grzyby i
drożdżaki, wirus Vaccinia 0,25% w 15 min.; prątki gruźlicy, wirus Adeno 0,5% w 15 min.; wirus Polio i
Adeno 0,25% w 30 min. ; spory 0,5% w 30 min. Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa.
opak. 5 litrów 30
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 33631600-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 40,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV – 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne Dodatkowe kody CPV : Pakiet nr 1-9 i 11-21– 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne

Część nr: 16 Nazwa: Preparat do dezynfekcji wkłuć centralnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:16.1
Jednorazowe gaziki z 2% chlorheksydyną i 70% alkoholem izopropylowym przeznaczone do czyszczenia
i dezynfekcji połączeń linii infuzyjnej, systemu cewników dożylnych z dostępem bezigłowym i
elementów z końcówką typu luer. Gaziki o wymiarach do162x150mm Produkt medyczny. Skuteczność
bióójcza S. Aureus, E. Coli, P. Aureginosa zgodnie z PN-EN 13727 lub równoważną oraz C. Albicans
zgodnie z PN-EN 13624 lub równoważną. Wyrób medyczny. opak. x 100 szt. 30
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 33631600-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV – 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne Dodatkowe kody CPV : Pakiet nr 1-9 i 11-21– 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
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dezynfekcyjne

Część nr: 17 Nazwa: Preparat do dezynfekcji i mycia skóry głowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Preparat do
dezynfekcji i mycia skóry głowy - 400 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV – 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne Dodatkowe kody CPV : Pakiet nr 1-9 i 11-21– 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne

Część nr: 18 Nazwa: Preparat do pielęgnacji ciała
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Preparat do
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pielęgnacji ciała - op. 400
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 33631600-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV – 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne Dodatkowe kody CPV : Pakiet nr 1-9 i 11-21– 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne

Część nr: 19 Nazwa: Preparat do dezynfekcji małej powierzchni
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Preparat do
dezynfekcji małej powierzchni - 30 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 33631600-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
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4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV – 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne Dodatkowe kody CPV : Pakiet nr 1-9 i 11-21– 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne

Część nr: 20 Nazwa: Preparat do dezynfekcji narzędzi okulistycznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Preparat do
dezynfekcji narzędzi okulistycznych - 1,5 kg 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 33631600-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie
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Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV – 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne Dodatkowe kody CPV : Pakiet nr 1-9 i 11-21– 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne

Część nr: 21 Nazwa: Preparat do dezynfekcji skóry u noworodków i wcześniaków
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Preparat do
dezynfekcji skóry u noworodków i wcześniaków opak. 50
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 33631600-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV – 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne Dodatkowe kody CPV : Pakiet nr 1-9 i 11-21– 33631600-8 – Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne
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