
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272215818

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Akademicki 17

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 395 60 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@acstom.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.acstom.bytom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ab63774d-af8b-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00102614/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-29 22:30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00102594/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
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SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal 
dzp@acstom.bytom.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje ogólne
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń raz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu mini Portal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i składania ofert dodatkowych).
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia BZP lub numerem postępowania.
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej (dzp@acstom.bytom.pl).
3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w
pkt 2 adres email: dzp@acstom.bytom.pl Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
Dokumenty przekazywane przez E-puap (oferta wraz z załącznikami) Wykonawca musi złożyć w formie elektronicznej - podpisane
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej podpisane profilem zaufanym lub podpisem osobistym a dopiero później
należy dokumenty zaszyfrować na mini portalu i zaszyfrowane z plikami źródłowymi przesłać przez E-puap na skrzynkę
Zamawiającego.
4) Próbki wyszczególnione w SWZ należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres Akademickiego Centrum
Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy Placu Akademickim 17, Kancelaria, piętro III, pokój
322, wyraźnie oznaczone, że są to próbki do postępowania, nazwa i nr sprawy oraz NIE OTWIERAĆ przed dniem otwarcia.
Próbki należy złożyć najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Akademickie Centrum Stomatologii i
Medycyny Specjalistycznej Sp. z o. o., Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom (NIP 634-10-06-053, KRS 0000236838). 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani się skontaktować pod adresem poczty
elektronicznej: iod@acstom.bytom.pl lub listownie na adres: Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z
o. o., Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom.
3. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w
Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub
realizacją konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, a także na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia
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2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ LITER całość tekstu zawiera Rozdział XXVI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ACS/01/2022/TP2

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane - 900 op.
Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe - 3600 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1: Cena (X1)
Ocena złożonych ofert w kryterium K1 - Cena zostanie dokonana wg następującego wzoru: 

max. 60 pkt
cena najniższa
Ilość pkt (X1) = -------------------- x 60% (waga kryterium) x 100
cena badana

Kryterium 2: Jakość (X2)
Ocena złożonych ofert w kryterium K2 - Jakość oceniana będzie indywidualnie przez członków Komisji w skali 0-20 pkt na podstawie
przekazanych do testów próbek – wg następujących parametrów:

Pakiet 1, pozycja 1 – Rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane

1 Odporność na uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie, zakłucie) próbka TAK – 5 NIE – 0 
2 Rozciągliwość i elastyczność próbka TAK – 5 NIE – 0 
3 Brak występowania reakcji alergicznych próbka TAK – 5 NIE – 0 
4 Łatwość wyjmowania rękawiczek z opakowania próbka TAK – 5 NIE – 0 

Pakiet 1, pozycja 2 – Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe

1 Odporność na uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie, zakłucie) próbka TAK – 5 NIE – 0 
2 Rozciągliwość i elastyczność próbka TAK – 5 NIE – 0 
3 Brak występowania reakcji alergicznych próbka TAK – 5 NIE – 0 
4 Łatwość wyjmowania rękawiczek z opakowania próbka TAK – 5 NIE – 0 

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00102614/01 z dnia 2022-03-29

2022-03-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy



Kryterium 3: Termin dostawy (X3)
Ocena złożonych ofert w kryterium K3 – Termin dostawy zostanie dokonana w skali 0-20 pkt na podstawie oświadczenia złożonego
w Formularzu ofertowym

max. 20 pkt

Lp. Termin dostawy Ilość punktów
1. 4 dni 0 pkt
2. 3 dni 10 pkt
3. 2 dni lub mniej 20 pkt

Termin dostawy nie może być dłuższy niż 4 dni. 
Wykonawca może zaproponować termin dostawy wyłącznie w pełnych dniach.
W przypadku jeżeli Wykonawca:
- zaproponuje termin dostawy krótszy niż 2 dni na potrzeby wyliczenia wagi w tym kryterium zostanie przyjęte 2 dni, 
- nie wskaże terminu dostawy w ofercie na potrzeby wyliczenia wagi w tym kryterium zostanie przyjęte 4 dni, 
- zaoferuje terminu dostawy dłuższego niż 4 dni, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy nie odpowiada wymaganiom Zapytania
ofertowego i zostanie odrzucona.

Wzór obliczenia łącznej sumy punktów oferty dokonany zostanie wg wzoru: X = X1 + X2 + X3 gdzie:
X – łączna ilość punktów przyznana danej ofercie
X1, X2, X3,– ilość punktów uzyskana w danym kryterium.
1) Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która spośród ofert nie podlegających odrzuceniu uzyska
największą ilość punktów przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert i sposobu ich oceny określonych powyżej. 
2) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla
osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe - 4700 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
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4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1: Cena (X1)
Ocena złożonych ofert w kryterium K1 - Cena zostanie dokonana wg następującego wzoru: 

max. 60 pkt
cena najniższa
Ilość pkt (X1) = -------------------- x 60% (waga kryterium) x 100
cena badana

Kryterium 2: Jakość (X2)
Ocena złożonych ofert w kryterium K2 - Jakość oceniana będzie indywidualnie przez członków Komisji w skali 0-20 pkt na podstawie
przekazanych do testów próbek – wg następujących parametrów:

Pakiet 2 – Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe

1 Odporność na uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie, zakłucie) próbka TAK – 4 NIE – 0 
2 Rozciągliwość i elastyczność próbka TAK – 4 NIE – 0 
3 Brak występowania reakcji alergicznych próbka TAK – 4 NIE – 0 
4 Łatwość wyjmowania rękawiczek z opakowania próbka TAK – 4 NIE – 0 
5 Odporność na preparaty dezynfekcyjne / chemiczne próbka TAK – 4 NIE – 0 

Kryterium 3: Termin dostawy (X3)
Ocena złożonych ofert w kryterium K3 – Termin dostawy zostanie dokonana w skali 0-20 pkt na podstawie oświadczenia złożonego
w Formularzu ofertowym

max. 20 pkt

Lp. Termin dostawy Ilość punktów
1. 4 dni 0 pkt
2. 3 dni 10 pkt
3. 2 dni lub mniej 20 pkt

Termin dostawy nie może być dłuższy niż 4 dni. 
Wykonawca może zaproponować termin dostawy wyłącznie w pełnych dniach.
W przypadku jeżeli Wykonawca:
- zaproponuje termin dostawy krótszy niż 2 dni na potrzeby wyliczenia wagi w tym kryterium zostanie przyjęte 2 dni, 
- nie wskaże terminu dostawy w ofercie na potrzeby wyliczenia wagi w tym kryterium zostanie przyjęte 4 dni, 
- zaoferuje terminu dostawy dłuższego niż 4 dni, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy nie odpowiada wymaganiom Zapytania
ofertowego i zostanie odrzucona.

Wzór obliczenia łącznej sumy punktów oferty dokonany zostanie wg wzoru: X = X1 + X2 + X3 gdzie:
X – łączna ilość punktów przyznana danej ofercie
X1, X2, X3,– ilość punktów uzyskana w danym kryterium.
1) Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która spośród ofert nie podlegających odrzuceniu uzyska
największą ilość punktów przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert i sposobu ich oceny określonych powyżej. 
2) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla
osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rękawice chirurgiczne, sterylne z naturalnego latexu, bezpudrowe - 1850 par
Rękawice chirurgiczne, sterylne z naturalnego latexu, pudrowane - 11600 par

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1: Cena (X1)
Ocena złożonych ofert w kryterium K1 - Cena zostanie dokonana wg następującego wzoru: 

max. 60 pkt
cena najniższa
Ilość pkt (X1) = -------------------- x 60% (waga kryterium) x 100
cena badana

Kryterium 2: Jakość (X2)
Ocena złożonych ofert w kryterium K2 - Jakość oceniana będzie indywidualnie przez członków Komisji w skali 0-20 pkt na podstawie
przekazanych do testów próbek – wg następujących parametrów:

Pakiet 3, pozycja 1 – Rękawice chirurgiczne bezpudrowe

1 Łatwość otwierania opakowania próbka TAK – 5 NIE – 0 
2 Odporność na uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie, zakłucie) próbka TAK – 5 NIE – 0 
3 Rozciągliwość i elastyczność próbka TAK – 5 NIE – 0 
4 Brak występowania reakcji alergicznych próbka TAK – 5 NIE – 0 

Pakiet 3, pozycja 2 – Rękawice chirurgiczne lekko pudrowane
1 Łatwość otwierania opakowania próbka TAK – 5 NIE – 0 
2 Odporność na uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie, zakłucie) próbka TAK – 5 NIE – 0 
3 Rozciągliwość i elastyczność próbka TAK – 5 NIE – 0 
4 Brak występowania reakcji alergicznych próbka TAK – 5 NIE – 0 

Kryterium 3: Termin dostawy (X3)
Ocena złożonych ofert w kryterium K3 – Termin dostawy zostanie dokonana w skali 0-20 pkt na podstawie oświadczenia złożonego
w Formularzu ofertowym

max. 20 pkt

Lp. Termin dostawy Ilość punktów
1. 4 dni 0 pkt
2. 3 dni 10 pkt
3. 2 dni lub mniej 20 pkt

Termin dostawy nie może być dłuższy niż 4 dni. 
Wykonawca może zaproponować termin dostawy wyłącznie w pełnych dniach.
W przypadku jeżeli Wykonawca:
- zaproponuje termin dostawy krótszy niż 2 dni na potrzeby wyliczenia wagi w tym kryterium zostanie przyjęte 2 dni, 
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- nie wskaże terminu dostawy w ofercie na potrzeby wyliczenia wagi w tym kryterium zostanie przyjęte 4 dni, 
- zaoferuje terminu dostawy dłuższego niż 4 dni, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy nie odpowiada wymaganiom Zapytania
ofertowego i zostanie odrzucona.

Wzór obliczenia łącznej sumy punktów oferty dokonany zostanie wg wzoru: X = X1 + X2 + X3 gdzie:
X – łączna ilość punktów przyznana danej ofercie
X1, X2, X3,– ilość punktów uzyskana w danym kryterium.
1) Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która spośród ofert nie podlegających odrzuceniu uzyska
największą ilość punktów przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert i sposobu ich oceny określonych powyżej. 
2) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla
osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rękawice nitrylowe chlorowane - 50 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1: Cena (X1)
Ocena złożonych ofert w kryterium K1 - Cena zostanie dokonana wg następującego wzoru: 

max. 60 pkt
cena najniższa
Ilość pkt (X1) = -------------------- x 60% (waga kryterium) x 100
cena badana

Kryterium 2: Jakość (X2)
Ocena złożonych ofert w kryterium K2 - Jakość oceniana będzie indywidualnie przez członków Komisji w skali 0-20 pkt na podstawie
przekazanych do testów próbek – wg następujących parametrów:

Pakiet 4 – Rękawice nitrylowe chlorowane
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1 Odporność na uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie, zakłucie) próbka TAK – 4 NIE – 0 
2 Rozciągliwość i elastyczność próbka TAK – 4 NIE – 0 
3 Brak występowania reakcji alergicznych próbka TAK – 4 NIE – 0 
4 Łatwość wyjmowania rękawiczek z opakowania próbka TAK – 4 NIE – 0 
5 Odporność na preparaty dezynfekcyjne / chemiczne próbka TAK – 4 NIE – 0 

Kryterium 3: Termin dostawy (X3)
Ocena złożonych ofert w kryterium K3 – Termin dostawy zostanie dokonana w skali 0-20 pkt na podstawie oświadczenia złożonego
w Formularzu ofertowym

max. 20 pkt

Lp. Termin dostawy Ilość punktów
1. 4 dni 0 pkt
2. 3 dni 10 pkt
3. 2 dni lub mniej 20 pkt

Termin dostawy nie może być dłuższy niż 4 dni. 
Wykonawca może zaproponować termin dostawy wyłącznie w pełnych dniach.
W przypadku jeżeli Wykonawca:
- zaproponuje termin dostawy krótszy niż 2 dni na potrzeby wyliczenia wagi w tym kryterium zostanie przyjęte 2 dni, 
- nie wskaże terminu dostawy w ofercie na potrzeby wyliczenia wagi w tym kryterium zostanie przyjęte 4 dni, 
- zaoferuje terminu dostawy dłuższego niż 4 dni, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy nie odpowiada wymaganiom Zapytania
ofertowego i zostanie odrzucona.

Wzór obliczenia łącznej sumy punktów oferty dokonany zostanie wg wzoru: X = X1 + X2 + X3 gdzie:
X – łączna ilość punktów przyznana danej ofercie
X1, X2, X3,– ilość punktów uzyskana w danym kryterium.
1) Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która spośród ofert nie podlegających odrzuceniu uzyska
największą ilość punktów przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert i sposobu ich oceny określonych powyżej. 
2) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla
osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. Poleganie na zasobach innych podmiotów .
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ww. pkt. 3, winno potwierdzać, że stosunek łączący
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz winien określać w
szczególności:
a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia; 
c. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy
przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
które zostały przewidziane względem wykonawcy. 
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby. 
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w
jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 składają odrębnie:
3.1. Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie
potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
3.2. podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca, celem potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.
4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
4.1. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu
Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
4.2. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby
składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt. 4.1,
4.3. zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale X, pkt. 3 SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego
zasób Wykonawcy,
4.4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
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zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
powinno zawierać w szczególności wskazanie:
-postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
-wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby
-ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XI pkt 5 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia na Formularzu
ofertowym); lub jako dodatkowy załącznik do oferty.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4.1, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
6. Zapisy pkt 4.2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
7. Zapisy pkt 4.1, 4.2 i pkt 5 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach
określonych w art. 118 ustawy p.z.p. lub Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria,
niezbędne do przeprowadzenia postępowania Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących
przedmiotowych środków dowodowych:
1) Próbki oferowanych wyrobów (bezzwrotnie) w ilościach określonych w Załączniku nr 5 SWZ służące do oceny jakości.
2) Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane wyroby wymagań w zakresie w jakim jest to niezbędne do
potwierdzenia zgodności zaoferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia np. katalogu lub jego części, folder lub
ulotka informacyjna z opisem technicznym danego wyrobu.
3) Oświadczenie potwierdzające, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada wszelkie niezbędne certyfikaty, atesty
bądź aprobaty właściwych urzędów oraz że jest wolny od wad oraz oświadczenie, że na każde żądanie Zamawiającego w/w
dokumenty zostaną okazane w terminie nie dłuższym niż 3 dni od wezwania przez Zamawiającego.

-Wymagane w SWZ próbki winny być dostarczone do siedziby Zamawiającego w wersji fizycznej zgodnie z Rozdziałem XII
ust. 2 pkt 4) SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
-Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są
niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia.
-Zamawiający nie wzywa do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek
dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub pomimo
złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ofertę składa się na Formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest
zobowiązany złożyć:
1) Formularz asortymentowo – cenowy w zakresie składanego Pakietu, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ;
2) Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX pkt 1 SWZ;
3) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VI SWZ;
4) Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X pkt 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
5) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 5 SWZ (jeżeli dotyczy);
6) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy
występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka
korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo winno być
załączone do oferty.
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
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warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 
lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 
ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których
realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały
sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 i 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej Oferty wyłącznie na niżej wymienionych warunkach:
1) w stosunku do wartości Umowy w razie zmiany urzędowej stawki podatku VAT – w celu dostosowania do aktualnie
obowiązującej stawki –bez zmiany wartości netto wynagrodzenia wynikającego z Umowy, jednak nie wcześniej niż po dacie
rozpoczęcia jej obowiązywania. Nowa stawka VAT obowiązuje od dnia jej wprowadzenia zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana Umowy w tym zakresie może być wprowadzona na pisemny wniosek każdej ze
Stron;
2) w zakresie zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności
niezależnych od Stron, stanowiących obiektywną przeszkodę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w
Umowie – wyłącznie o okres trwania przeszkody;
3) zmiany numeru katalogowego producenta Wyrobów medycznych; 
4) w razie przejściowego udokumentowanego braku możliwości dostawy Wyrobu medycznego o nazwie handlowej
wskazanej w ofercie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza dostawę produktu równoważnego odpowiadającego wymogom
określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Każdorazowa dostawa równoważnego Wyrobu
medycznego we wskazanych okolicznościach wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego i nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy. Produkt równoważny zostanie Zamawiającemu dostarczony po cenie jednostkowej nie wyższej
aniżeli cena produktu zawartego w ofercie Wykonawcy;
5) stałego, czasowego lub dotyczącego konkretnej ilości obniżenia cen jednostkowych Wyrobów medycznych na podstawie
rabatów (upustów, itp.) udzielonych przez Wykonawcę. W przypadku stałego obniżenia ceny strony zawrą pisemny aneks
do umowy. W przypadku czasowego lub dotyczącego konkretnej ilości Wyrobów medycznych obniżenia ceny zmiana taka
nie będzie wymagać sporządzenia pisemnego aneksu do umowy pod warunkiem, że udzielenie rabatu przez Wykonawcę
będzie uwidocznione na fakturze lub załączonym dokumencie Wykonawcy, poprzez zawarcie informacji o wysokości rabatu.
Potwierdzeniem takiej zmiany (przyjęciem rabatu) ze strony Zamawiającego będzie w takim przypadku zapłata faktury;
6) tymczasowego dostarczania Wyrobów medycznych w opakowaniach o innej ilości sztuk niż określona w ofercie
Wykonawcy w przypadku braku dostępności na rynku Wyrobu medycznego w opakowaniach o zaoferowanej wielkości, a
cena jednostkowych sztuk Wyrobów Medycznych będzie nie wyższa niż określona w umowie, a ilość zgodna z
zamówieniem;
7) zmiany producenta Wyrobów medycznych, w przypadku, gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał
się z produkcji pod warunkiem, że Wyroby medyczne innego producenta w pełni spełniają wymogi wynikające ze
Specyfikacji Warunków Zamówienia, a ich cena będzie nie wyższa niż określona w umowie. W takim przypadku
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dowody potwierdzające wycofanie się producenta z produkcji
Wyrobów medycznych oraz dostarczyć Zamawiającemu nowe, odpowiednie, aktualne zaświadczenia podmiotu
uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane w zamian Wyroby medyczne odpowiadają określonym
normom lub specyfikacjom technicznym oraz wymaganiom określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia;
8) wydłużenie okresu trwania umowy – w przypadku niewyczerpania całości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy
do czasu jego wyczerpania jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy;
9) zmiany limitów ilościowych poszczególnych pozycji Wyrobów medycznych w danej części w stosunku do ilości
określonych w umowie pod warunkiem, że nastąpi to bez zwiększenia łącznej wartości pierwotnej umowy.

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ ZNAKÓW pełną treść zmian zawiera § 9, Załącznika nr 6 - Wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
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8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:
kryterium ceny
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	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	Część 1
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1: Cena (X1) Ocena złożonych ofert w kryterium K1 - Cena zostanie dokonana wg następującego wzoru:   max. 60 pkt cena najniższa Ilość pkt (X1) = -------------------- x 60% (waga kryterium) x 100 cena badana  Kryterium 2: Jakość (X2) Ocena złożonych ofert w kryterium K2 - Jakość oceniana będzie indywidualnie przez członków Komisji w skali 0-20 pkt na podstawie przekazanych do testów próbek – wg następujących parametrów:  Pakiet 1, pozycja 1 – Rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane  1	Odporność na uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie, zakłucie)	próbka	TAK – 5 NIE – 0  2	Rozciągliwość i elastyczność	próbka	TAK – 5 NIE – 0  3	Brak występowania reakcji alergicznych	próbka	TAK – 5 NIE – 0  4	Łatwość wyjmowania rękawiczek z opakowania	próbka	TAK – 5 NIE – 0   Pakiet 1, pozycja 2 – Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe  1	Odporność na uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie, zakłucie)	próbka	TAK – 5 NIE – 0  2	Rozciągliwość i elastyczność	próbka	TAK – 5 NIE – 0  3	Brak występowania reakcji alergicznych	próbka	TAK – 5 NIE – 0  4	Łatwość wyjmowania rękawiczek z opakowania	próbka	TAK – 5 NIE – 0   Kryterium 3: Termin dostawy (X3) Ocena złożonych ofert w kryterium K3 – Termin dostawy zostanie dokonana w skali 0-20 pkt na podstawie oświadczenia złożonego w Formularzu ofertowym  max. 20 pkt  Lp.	Termin dostawy	Ilość punktów 1.	4 dni 0 pkt 2.	3 dni 10 pkt 3.	2 dni lub mniej	20 pkt  Termin dostawy nie może być dłuższy niż 4 dni.  Wykonawca może zaproponować termin dostawy wyłącznie w pełnych dniach. W przypadku jeżeli Wykonawca: - zaproponuje termin dostawy krótszy niż 2 dni na potrzeby wyliczenia wagi w tym kryterium zostanie przyjęte 2 dni,  - nie wskaże terminu dostawy w ofercie na potrzeby wyliczenia wagi w tym kryterium zostanie przyjęte 4 dni,  - zaoferuje terminu dostawy dłuższego niż 4 dni, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy nie odpowiada wymaganiom Zapytania ofertowego i zostanie odrzucona.   Wzór obliczenia łącznej sumy punktów oferty dokonany zostanie wg wzoru: X = X1 + X2 + X3 gdzie: X – łączna ilość punktów przyznana danej ofercie X1, X2, X3,– ilość punktów uzyskana w danym kryterium. 1)	Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która spośród ofert nie podlegających odrzuceniu uzyska największą ilość punktów przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert i sposobu ich oceny określonych powyżej.  2)	Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość
	4.3.6.) Waga: 20
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
	4.3.6.) Waga: 20
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 2
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1: Cena (X1) Ocena złożonych ofert w kryterium K1 - Cena zostanie dokonana wg następującego wzoru:   max. 60 pkt cena najniższa Ilość pkt (X1) = -------------------- x 60% (waga kryterium) x 100 cena badana  Kryterium 2: Jakość (X2) Ocena złożonych ofert w kryterium K2 - Jakość oceniana będzie indywidualnie przez członków Komisji w skali 0-20 pkt na podstawie przekazanych do testów próbek – wg następujących parametrów:  Pakiet 2 – Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe  1	Odporność na uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie, zakłucie)	próbka	TAK – 4 NIE – 0  2	Rozciągliwość i elastyczność	próbka	TAK – 4 NIE – 0  3	Brak występowania reakcji alergicznych	próbka	TAK – 4 NIE – 0  4	Łatwość wyjmowania rękawiczek z opakowania	próbka	TAK – 4 NIE – 0  5	Odporność na preparaty dezynfekcyjne / chemiczne	próbka	TAK – 4 NIE – 0    Kryterium 3: Termin dostawy (X3) Ocena złożonych ofert w kryterium K3 – Termin dostawy zostanie dokonana w skali 0-20 pkt na podstawie oświadczenia złożonego w Formularzu ofertowym  max. 20 pkt  Lp.	Termin dostawy	Ilość punktów 1.	4 dni 0 pkt 2.	3 dni 10 pkt 3.	2 dni lub mniej	20 pkt  Termin dostawy nie może być dłuższy niż 4 dni.  Wykonawca może zaproponować termin dostawy wyłącznie w pełnych dniach. W przypadku jeżeli Wykonawca: - zaproponuje termin dostawy krótszy niż 2 dni na potrzeby wyliczenia wagi w tym kryterium zostanie przyjęte 2 dni,  - nie wskaże terminu dostawy w ofercie na potrzeby wyliczenia wagi w tym kryterium zostanie przyjęte 4 dni,  - zaoferuje terminu dostawy dłuższego niż 4 dni, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy nie odpowiada wymaganiom Zapytania ofertowego i zostanie odrzucona.   Wzór obliczenia łącznej sumy punktów oferty dokonany zostanie wg wzoru: X = X1 + X2 + X3 gdzie: X – łączna ilość punktów przyznana danej ofercie X1, X2, X3,– ilość punktów uzyskana w danym kryterium. 1)	Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która spośród ofert nie podlegających odrzuceniu uzyska największą ilość punktów przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert i sposobu ich oceny określonych powyżej.  2)	Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość
	4.3.6.) Waga: 20
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
	4.3.6.) Waga: 20
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 3
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33141420-0 - Rękawice chirurgiczne
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1: Cena (X1) Ocena złożonych ofert w kryterium K1 - Cena zostanie dokonana wg następującego wzoru:   max. 60 pkt cena najniższa Ilość pkt (X1) = -------------------- x 60% (waga kryterium) x 100 cena badana  Kryterium 2: Jakość (X2) Ocena złożonych ofert w kryterium K2 - Jakość oceniana będzie indywidualnie przez członków Komisji w skali 0-20 pkt na podstawie przekazanych do testów próbek – wg następujących parametrów:  Pakiet 3, pozycja 1 – Rękawice chirurgiczne bezpudrowe  1	Łatwość otwierania opakowania	próbka	TAK – 5 NIE – 0  2	Odporność na uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie, zakłucie)	próbka	TAK – 5 NIE – 0  3	Rozciągliwość i elastyczność	próbka	TAK – 5 NIE – 0  4	Brak występowania reakcji alergicznych	próbka	TAK – 5 NIE – 0   Pakiet 3, pozycja 2 – Rękawice chirurgiczne lekko pudrowane 1	Łatwość otwierania opakowania	próbka	TAK – 5 NIE – 0  2	Odporność na uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie, zakłucie)	próbka	TAK – 5 NIE – 0  3	Rozciągliwość i elastyczność	próbka	TAK – 5 NIE – 0  4	Brak występowania reakcji alergicznych	próbka	TAK – 5 NIE – 0    Kryterium 3: Termin dostawy (X3) Ocena złożonych ofert w kryterium K3 – Termin dostawy zostanie dokonana w skali 0-20 pkt na podstawie oświadczenia złożonego w Formularzu ofertowym  max. 20 pkt  Lp.	Termin dostawy	Ilość punktów 1.	4 dni 0 pkt 2.	3 dni 10 pkt 3.	2 dni lub mniej	20 pkt  Termin dostawy nie może być dłuższy niż 4 dni.  Wykonawca może zaproponować termin dostawy wyłącznie w pełnych dniach. W przypadku jeżeli Wykonawca: - zaproponuje termin dostawy krótszy niż 2 dni na potrzeby wyliczenia wagi w tym kryterium zostanie przyjęte 2 dni,  - nie wskaże terminu dostawy w ofercie na potrzeby wyliczenia wagi w tym kryterium zostanie przyjęte 4 dni,  - zaoferuje terminu dostawy dłuższego niż 4 dni, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy nie odpowiada wymaganiom Zapytania ofertowego i zostanie odrzucona.   Wzór obliczenia łącznej sumy punktów oferty dokonany zostanie wg wzoru: X = X1 + X2 + X3 gdzie: X – łączna ilość punktów przyznana danej ofercie X1, X2, X3,– ilość punktów uzyskana w danym kryterium. 1)	Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która spośród ofert nie podlegających odrzuceniu uzyska największą ilość punktów przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert i sposobu ich oceny określonych powyżej.  2)	Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość
	4.3.6.) Waga: 20
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
	4.3.6.) Waga: 20
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 4
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1: Cena (X1) Ocena złożonych ofert w kryterium K1 - Cena zostanie dokonana wg następującego wzoru:   max. 60 pkt cena najniższa Ilość pkt (X1) = -------------------- x 60% (waga kryterium) x 100 cena badana  Kryterium 2: Jakość (X2) Ocena złożonych ofert w kryterium K2 - Jakość oceniana będzie indywidualnie przez członków Komisji w skali 0-20 pkt na podstawie przekazanych do testów próbek – wg następujących parametrów:  Pakiet 4 – Rękawice nitrylowe chlorowane  1	Odporność na uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie, zakłucie)	próbka	TAK – 4 NIE – 0  2	Rozciągliwość i elastyczność	próbka	TAK – 4 NIE – 0  3	Brak występowania reakcji alergicznych	próbka	TAK – 4 NIE – 0  4	Łatwość wyjmowania rękawiczek z opakowania	próbka	TAK – 4 NIE – 0  5	Odporność na preparaty dezynfekcyjne / chemiczne	próbka	TAK – 4 NIE – 0    Kryterium 3: Termin dostawy (X3) Ocena złożonych ofert w kryterium K3 – Termin dostawy zostanie dokonana w skali 0-20 pkt na podstawie oświadczenia złożonego w Formularzu ofertowym  max. 20 pkt  Lp.	Termin dostawy	Ilość punktów 1.	4 dni 0 pkt 2.	3 dni 10 pkt 3.	2 dni lub mniej	20 pkt  Termin dostawy nie może być dłuższy niż 4 dni.  Wykonawca może zaproponować termin dostawy wyłącznie w pełnych dniach. W przypadku jeżeli Wykonawca: - zaproponuje termin dostawy krótszy niż 2 dni na potrzeby wyliczenia wagi w tym kryterium zostanie przyjęte 2 dni,  - nie wskaże terminu dostawy w ofercie na potrzeby wyliczenia wagi w tym kryterium zostanie przyjęte 4 dni,  - zaoferuje terminu dostawy dłuższego niż 4 dni, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy nie odpowiada wymaganiom Zapytania ofertowego i zostanie odrzucona.   Wzór obliczenia łącznej sumy punktów oferty dokonany zostanie wg wzoru: X = X1 + X2 + X3 gdzie: X – łączna ilość punktów przyznana danej ofercie X1, X2, X3,– ilość punktów uzyskana w danym kryterium. 1)	Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która spośród ofert nie podlegających odrzuceniu uzyska największą ilość punktów przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert i sposobu ich oceny określonych powyżej.  2)	Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość
	4.3.6.) Waga: 20
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
	4.3.6.) Waga: 20
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.	Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 2.	Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3.	Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 składają odrębnie: 3.1.	Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 3.2.	podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy. 4.	Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 4.1.	odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, 4.2.	pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt. 4.1, 4.3.	zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale X, pkt. 3 SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy, 4.4.	w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a)	pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie: -postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, -wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby -ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa, b)	oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XI pkt 5 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia na Formularzu ofertowym); lub jako dodatkowy załącznik do oferty. 5.	Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4.1, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 6.	Zapisy pkt 4.2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 7.	Zapisy pkt 4.1, 4.2 i pkt 5 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy p.z.p. lub Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. 8.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
	5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-07 11:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-07 12:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-06
	8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:
	8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
	8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:



