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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. , ul. 

Bohaterów Getta 10, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75 7449033.

 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: www.pcz.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów 

opatrunkowych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część IV. 

Przedmiot zamówienia CPV:    33.14.11.10-4 Opatrunki            33.14.11.12-8 Plastry 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby PCZ w 

Kamiennej Górze Zakres zamówienia obejmuje 29 części. Szczegółowy asortyment oraz ich 

ilości określone są w FORMULARZU CENOWYM. Podane ilości asortymentu mają 



charakter orientacyjny. Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o realizację 

wskazanych ilości w przypadku ich nie wyczerpania wraz z upływem daty obowiązywania 

umowy. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany sukcesywnie, zgodnie z 

zapotrzebowaniem Zamawiającego przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania 

umowy. Materiały winny być dostarczane Zamawiającemu: w opakowaniach 

zabezpieczających jakość dostarczonych towarów i odpowiadających warunkom transportu, 

odbioru i przechowywania, transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy, w ciągu 5 dni od 

złożenia zamówienia. Oferowane produkty winny: 1. odpowiadać parametrom i opisowi 

podanemu w FORMULARZU CENOWYM lub być równoważne. Za produkty równoważne 

rozumie się produkty o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych 

niż te podane w opisie, 2. być dopuszczone do obrotu/zarejestrowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Zaoferowane produkty to wyroby medyczne w rozumieniu 

ustawy z dnia 20 maja 2012 roku o wyrobach medycznych, które muszą być dopuszczone do 

obrotu i używania na zasadach określonych w w/w ustawie. Zamawiający wymaga w 

przypadku opatrunków jałowych, zestawów i pakietów jałowych, metody sterylizacji parą 

wodna, aby oferowane produkty spełniały normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz 

chirurgicznych Wykonawca zapewni Zamawiającemu stałość cen jednostkowych za 

wyjątkiem sytuacji określonych w istotnych postanowieniach umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.12-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 29.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

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

miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wpłaty wadium.



III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej 

jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje dostawę materiałów 

opatrunkowych na potrzeby zakładów ochrony zdrowia, pomocy społecznej;

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

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 spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć:



 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub

czynności,  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania,  w

szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 wykaz wykonanych,  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych,  głównych dostaw lub usług, 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,

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz

których dostawy lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

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  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji,  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; 

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; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej



 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów albo informacji  o

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 inne dokumenty

W  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  dostawy  odpowiadają  wymaganiom

określonym przez Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są złożyć: - zgodnie z

ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2010, nr 107, poz.

679)  Wykonawcy  składają  dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  -  używania  na

terenie  RP  na  oferowane  wyroby  medyczne  zgodnie  z  ich  klasą  (deklarację

zgodności  lub  CE  zgodnie  z  klasą  wyrobu)  bądź  oświadczenie,  że  oferowane

produkty posiadają  aktualne  dokumenty dopuszczające  do  obrotu na  terytorium

Rzeczypospolitej  Polskiej,  według  wzoru:  Dokument  3;  -  Ulotki  lub  inne

szczegółowe  opisy  oferowanych  wyrobów,  z  zaznaczeniem  numeru  pakietu

i pozycji  której  dotyczy  załączona  ulotka  lub  opis.  (W  celu  potwierdzenia

parametrów  towaru  określonych  umownie  przez  Zamawiającego  w  SIWZ  i

formularzu cenowym,  wymaga  się  załączenia  do oferty w formie  oryginału  lub

kserokopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę

sporządzonych  w  języku  polskim  oryginalnych  ulotek  producenta  bądź  innych

dokumentów  potwierdzających  parametry  i  dane  techniczne  przedstawione  w

ofercie  przetargowej (tj.:  instrukcje  użycia  w języku  polskim,  aktualne  katalogi,

karty  katalogowe,  karty  danych  technicznych,  ulotki  informacyjne  drukowane

przez dystrybutora sporządzane na podstawie oryginalnych ulotek producenta czy

opis produktu bądź deklaracje producenta) na poszczególne pozycje lub pakiety - w

przypadku gdy pozycje w pakiecie różnią się między sobą tylko rozmiarem. Dane



w ulotce winny być zgodne z danymi umieszczonymi w formularzu cenowym oraz

na towarze ) - dokument nr 4.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 

publicznych zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności w następujących przypadkach: - zmiany 

sposobu konfekcjonowania towaru, liczby opakowań przy zastrzeżeniu braku możliwości 

podwyższenia cen, - zmiany w części dotyczącej nazwy, producenta dostarczanych towarów, 

- zmiany terminy (wydłużenia) obowiązywania umowy, - zmiany osób upoważnionych do 

odbioru/ kontaktów, - zmiana rachunku bankowego i innych danych stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.pcz.org.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe 

Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. ul. Bohaterów Getta 10 58-400 Kamienna 

Góra Dział zamówień publicznych.



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 01.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze 

Sp. z o. o. ul. Bohaterów Getta 10 58-400 Kamienna Góra SEKRETARIAT.

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: siatka opatrunkowa.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pakiet zawiera 3 

pozycje.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.12-8.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: folia operacyjna uniwersalna.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pakiet zawiera 3 

pozycje.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.12-8.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 



CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: gaza bawełniana.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pakiet zawiera 4 

pozycje.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.12-8.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: kompresy gazowe wyjałowione i niejałowe.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pakiet zawiera 6 

pozycji.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.12-8.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: opaska potrzymująca dziana.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pakiet zawiera 5 

pozycji.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.12-8.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 



CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: opaska tkana.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pakiet zawiera 2 

pozycje.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.12-8.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: lignina opatrunkowa.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pakiet zawiera 1 

pozycję.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.12-8.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: opatrunek jałowy parafinowy.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pakiet składa się 

z 4 pozycji.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.12-8.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: opaska pod gipsowa, gipsowa.



 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pakiet składa się 

z 3 pozycji.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.12-8.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: pieluchy jednorazowe.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pakiet składa się 

z 4 pozycji.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.12-8.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: plaster, taśma przylepna włókninowa.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pakiet składa się 

z 5 pozycji.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.12-8.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: plaster na tkaninie.



 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pakiet składa się 

z 4 pozycji.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.12-8.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: plaster sterylny, opatrunki sterylne.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pakiet składa się 

z 7 pozycji.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.12-8.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: paski do zamykani ran.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pakiet składa się 

z 2 pozycji.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.12-8.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: serweta operacyjna z nitka radiacyjną.



 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pakiet składa się 

z 2 pozycji.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.12-8.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: wata opatrunkowa.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pakiet składa się 

z 1 pozycji.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.12-8.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: siatka chirurgiczna przepuklinowa.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pakiet składa sie 

z 5 pozycji.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.12-8.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: kompresy gazowe niejałowe.



 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pakiet składa się 

z 1 pozycji.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.12-8.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: opatrunek tupfer.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pakiet składa się 

z 1 pozycji.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.12-8.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: opatrunek gąbkowy.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pakiet składa się 

z 1 pozycji.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.12-8.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: opatrunek jałowy z pianki poliuretanowej.



 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pakiet składa się 

z 3 pozycji.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.12-8.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: opatrunek jałowy przeźroczysty.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pakiet składa się 

z 3 pozycji.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.12-8.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: opatrunek jałowy hydrowłóknisty.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pakiet składa się 

z 3 pozycji.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.12-8.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: opatrunek alginian.



 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pakiet składa się 

z 3 pozycji.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.12-8.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: opatrunek hydrowłóknisty.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pakiet składa się 

z 2 pozycji.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.12-8.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: opatrunek hydrokoloidowy.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pakiet składa się 

z 1 pozycji.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.12-8.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: opatrunek hydrokoloidowy.



 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pakiet składa się 

z 3 pozycji.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.12-8.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: opatrunek hydrokoloidowy samoprzylepny.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pakiet składa się 

z 3 pozcyji.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.12-8.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: gipsy syntetyczne, dzianina pod syntetyczny gips.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pakiet składa się 

z 5 pozycji.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.12-8.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Państwa Część IV. Przedmiot zamówienia CPV:            33.14.11.10-4 Opatrunki

                                 33.14.11.12-8 Plastry Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych na
potrzeby PCZ w Kamiennej Górze Zakres zamówienia obejmuje 29 części. Szczegółowy asortyment
oraz ich ilości określone są w FORMULARZU CENOWYM. Podane ilości asortymentu mają charakter

orientacyjny. Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o     realizację wskazanych ilości w
przypadku ich nie wyczerpania wraz z upływem daty obowiązywania umowy. Przedmiot zamówienia



będzie dostarczany sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego przez okres 36
miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Materiały winny być dostarczane Zamawiającemu: w
opakowaniach zabezpieczających jakość dostarczonych towarów i odpowiadających warunkom

transportu, odbioru i przechowywania, transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy, w ciągu 5 dni od
złożenia zamówienia. Oferowane produkty winny: 1. odpowiadać parametrom i opisowi podanemu

przesłane w dniu 2014-03-24 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2014-
03-24 (numer ogłoszenia 61713).

Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na
biuletynzp@uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych. 


