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Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza 
ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice 

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: 

 

Chojnice: Dostawa nici chirurgicznych i okulistycznych 
Numer ogłoszenia: 385748 - 2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach , ul. Leśna 10, 89-600 
Chojnice, woj. pomorskie, tel. 052 3956974, faks 052 3956505. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.chojnice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nici chirurgicznych i okulistycznych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego 
zamówienia są sukcesywne dostawy nici chirurgicznych i okulistycznych w okresie 12 m-cy od udzielenia 
zamówienia. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 17. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
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III.2) ZALICZKI 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli wykonał w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych (licząc od 
dnia ogłoszenia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 
dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wielkością (nie mniejsze niż 80% wartości składanej oferty) 
przedmiotowi zamówienia. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie 
mniejszą niż 80% wartości przedmiotu zamówienia składanej oferty. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 
USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy 
przedłożyć: 

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub 
usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie 

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, 
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność 
finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą 
wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedłożyć: 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
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aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert 

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert 

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB 
ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym 
wymaganiom należy przedłożyć: 

próbki, opisy lub fotografie 

inne dokumenty 
1. Dokumenty potwierdzające jakość wyrobów (atesty, certyfikaty, itp.). 2. Oświadczenie, że oferowany 
przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. 3. 
Dokumenty dopuszczające wyrób medyczny do obrotu na terytorium RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 
r. o wyrobach medycznych. 4. Próbki w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. 5. Oryginalny katalog 
umożliwiający identyfikację i weryfikację zaoferowanego asortymentu. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana jako uprawnione do 
reprezentacji podmiotu zgodnie z dokumentacją rejestrową. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu 
notarialnego, powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczęć udzielającego pełnomocnictwa i jego podpis 
(jeżeli dotyczy). 2.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział  
w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga przedstawienia oświadczenia tych podmiotów w zakresie 
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informacji wynikających z dokumentów wymienionych w pkt III.4.2 niniejszego ogłoszenia. 3. Oświadczenie  
o udziale podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian  
w przyszłej umowie w zakresie: 1. ilości poszczególnego asortymentu w trakcie realizacji umowy w ramach jej 
ogólnej wartości; 2. przedłużenia końcowego terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania jej 
ogólnej wartości w pierwotnym terminie, 3. zmiany ceny: 3.1. cena jednostkowa będzie mogła ulec zmianie na 
skutek zmiany stawek podatkowych dla przedmiotu zamówienia, 3.2. cena jednostkowa będzie mogła ulec 
obniżeniu przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy, 4. wystąpienie o zmianę cen jednostkowych przez 
Wykonawcę musi odbyć się z wyprzedzeniem, nie później niż 14 dni przed proponowaną datą zmiany cen, 5. 
zmiana umowy będzie możliwa jeżeli zajdzie obiektywna konieczność zmiany innego rodzaju niż wymienione w 
punktach 2.1-2.3, pod warunkiem, że zmiana nie będzie ingerować w treści przedmiotu zamówienia oraz 
wynagrodzenia, 6. zmiany wprowadzone do umowy będą obowiązywały po podpisaniu odpowiedniego aneksu 
przez obie strony. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.szpital.chojnice.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Specjalistyczny 
im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice, 
dział zam. publ. p.208-209;osoby upoważnione do przyjęcia ofert:Anna Wutrych, Anna Tuszkiewicz-Rudnik, 
Małgorzata Bramańska. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy 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: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nici niewchłanialne, 
syntetyczne, monofilament, poliamid 6/66 ( z wyjątkiem pozycji 5). 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

o 1. Cena - 80 
o 2. Jakość - 20 
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CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nici niewchłanialne, 
wykonane z tereftalanu etylenu, syntetyczne, plecione, powlekane silikonem. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

o 1. Cena - 80 
o 2. Jakość - 20 

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw szewny do 
podwiązywania szyjki macicy. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nici niewchłanialne, 
syntetyczne, monofilament ( naczyniowy) polipropylenowy, w opakowaniach pozwalającyh uniknać 
efektu pamięci skrętu szwu. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

o 1. Cena - 80 
o 2. Jakość - 20 

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nici syntetyczne, 
jednowłóknowe, glikonatowe, (czas wchłaniania 60 - 90 dni). 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

o 1. Cena - 80 
o 2. Jakość - 20 

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr 5A. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nici syntetyczne, 
jednowłóknowe,glikonatowe (syntetyczny poliester zbudowany z glikolidu, kaprolaktonu, węglany 
trimetylenu oraz laktydu, całkowity wchłąnięcie 56 dni). 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  
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CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet nr 6. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nici wchłanialne (czas 
wchłaniania 60 -90 dni), syntetyczne, plecione, powlekane glikonatem. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

o 1. Cena - 80 
o 2. Jakość - 20 

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet nr 7. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nici wchłanialne, 
syntetyczne, z poli-p-dioksanonu, monofilament LOOP (czas wchłaniania 180 -210 dni). 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

o 1. Cena - 80 
o 2. Jakość - 20 

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet nr 8. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nici wchłanialne, 
syntetyczne, plecione - Poliglaktyna 910 (polimer kwasu glikolowego i mlekowego), pokryte mieszaniną 
poliglaktyny 370 i stearyniany wapnia. Profil podtrzymywania tkankowego: 25% po 28 dniach, okres 
wchłaniania 56-70 dni. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

o 1. Cena - 80 
o 2. Jakość - 20 

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet nr 8A. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nici niewchłanialne, 
monofilament, syntetyczny, polipropylenowy, wytwarzany z izotaktycznego, krystalicznego steroizomeru 
polipropylenu oraz syntetycznego liniowego poliolefinu. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet nr 9. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nici wchłanialne, 
syntetyczne, z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, powlekane, plecione, o zdolności 
podtrzymywania tkankowego po 14 dniach - w granicach 65-70%. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

o 1. Cena - 80 
o 2. Jakość - 20 
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CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet nr 10. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nici niewchłanialne, 
naturalne, jedwabne, plecione. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet nr 10A. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nici niewchłanialne, 
naturalne, jedwabne, plecione. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

o 1. Cena - 80 
o 2. Jakość - 20 

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Pakiet nr 11. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nici niewchłanialne, 
syntetyczne, poliamidowe, monofilament. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

o 1. Cena - 80 
o 2. Jakość - 20 

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Pakiet nr 12. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nici niewchłanialne, 
syntetyczne, polipropylenowe, monofilament. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Pakiet nr 13. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Materiał do osuszania pola 
operacyjnego z uchwytem. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Pakiet nr 14. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wosk kostny - sterylna 
mieszanina wosku pszczelego i wazeliny. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 


