
 
 
Ogłoszenie nr 604139-N-2017 z dnia 2017-10-19 r.  

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu: Dostawa rękawic medycznych 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej Nie  
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 
marginalizowanych Nie  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
prowadzenie postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, krajowy 
numer identyfikacyjny 30238500000, ul. ul. Schinzla  13 , 27600   Sandomierz, woj. 
świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 15 8323001 do 5, 8330566, e-mail 
przetargi@sand.pl, faks 158 323 575.  
Adres strony internetowej (URL): www.sand.pl  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z 
zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim 
zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy 
zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy 
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
 



I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 
można uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  
www.sand.pl  
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
www.sand.pl  
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 
można uzyskać pod adresem  
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie Nie  
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób: Nie  
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób: Tak  
Inny sposób: pocztą, kurierem lub osobiście  
Adres: ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz  
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa rękawic 
medycznych  
Numer referencyjny: PN/23/2017  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny Nie  
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części: Tak  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 
odniesieniu do:  
wszystkich części  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części 
lub grup części:  
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone 
zamówienie jednemu wykonawcy:  
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług 

lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny 
produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna 
dostawa rękawic medycznych: 1.Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, 
sterylne – Pakiet nr I, 2.Rękawice chirurgiczne – Pakiet nr II, 3.Rękawice chirurgiczne 
jałowe hypoalergiczne – Pakiet nr III, 4.Rękawice diagnostyczne nitrylowe – Pakiet nr IV, 
5.Rękawice foliowe – Pakiet nr V, 6.Rękawice nitrylowe do izolatek – Pakiet nr VI. 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.  
 



II.5) Główny kod CPV: 33141420-0  
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 
6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny 
system zakupów:  
miesiącach:  12    
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
12    
II.9) Informacje dodatkowe:  
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 
ust. 5 ustawy Pzp Tak  
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 
USTAWY PZP:  
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru i ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 
USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 



WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 
USTAWY PZP  
1) oświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę aktualnych dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie zaoferowanych produktów do obrotu i stosowania 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sporządzone na druku stanowiącym zał. 
nr 5 do SIWZ, 2) odnośnie Pakietu I, II, III, IV, V i VI próbki w ilości określonej w 
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ 
(załączone próbki nie podlegają zwrotowi), 3) odnośnie Pakietu I: - raport z badań 
producenta potwierdzający poziom protein lateksowych; - oświadczenie wydane przez 
jednostkę notyfikowaną potwierdzające zgodność z normą EN 455-1, 2, 3; - raport 
niezależnego laboratorium z badania na przenikalność wirusów; - dokument 
potwierdzający grubość rękawicy, 4) odnośnie Pakietu II poz. 2: - test Modified Lowry 
wystawiony przez producenta, potwierdzający poziom białek; - raport niezależnego 
laboratorium z badania przeciwbakteryjnego i przeciwwirusowego, 5) odnośnie Pakietu 
II poz. 3: - raport z badań producenta potwierdzający poziom protein lateksowych, 6) 
odnośnie Pakietu III: - raport niezależnego laboratorium z badania na przenikanie 
substancji chemicznych; - raport niezależnego laboratorium z badania na przenikanie 
mikroorganizmów i wirusów, 7) odnośnie Pakietu IV: - raport niezależnego 
laboratorium z badania na przenikanie mikroorganizmów; - raport niezależnego 
laboratorium z badania na przenikanie cytostatyków, - raport niezależnego 
laboratorium z badania na przenikanie substancji z grupy aldehydów/alkoholi/kwasów 
i zasad nieorganicznych/kwasów organicznych/amin czwartorzędowych, 8) odnośnie 
Pakietu VI: - raport niezależnego laboratorium z badania na przenikanie substancji 
chemicznych.  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą: 1) 
formularz ofertowy sporządzony odrębnie dla każdego pakietu, zgodny z załączonym 
drukiem stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ, 2) formularz cenowy sporządzony w formie 
tabeli odrębnie dla każdego pakietu, uwzględniający nazwę oferowanego produktu, 
ilość, ceną jednostkową netto, podatek VAT, wartość netto, brutto i wartość podatku 
VAT, jak również wytwórcę, nazwę handlową produktu, indeks katalogowy i ilość w 
opakowaniu zbiorczym, 3) w przypadku nie podpisania oferty przez osobę uprawnioną 
do reprezentacji podmiotu pełnomocnictwo. Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
sporządzone na podstawie druku stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ.  
 
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie  
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie  
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 
ofert katalogów elektronicznych: Nie  



IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej: Nie  
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału 
w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 

partnerstwo innowacyjne)  
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 
Cena 90,00 
Termin płatności 10,00 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp 
(przetarg nieograniczony) Nie  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
IV.4) Licytacja elektroniczna  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
przewiduje możliwość aneksowania umowy zawartej w ramach zamówienia 
publicznego w następujących przypadkach: 1.Następstwa prawnego podmiotu 
wstępującego w miejsce wybranego Wykonawcy. 2.W przypadku: a)zaprzestania 
produkcji, b)wygaśnięcia świadectwa rejestracji, c)decyzji właściwego organu o 
czasowym wstrzymaniu w obrocie lub wycofaniu danego produktu - Wykonawca 
zobowiązany będzie dostarczyć produkt o takich samych składzie chemicznym i takim 
samym zastosowaniu przy założeniu, iż cena jednostkowa produktu nie może być 
wyższa od ceny przetargowej, a w przypadku gdy dany produkt będzie tańszy 
Wykonawca obniży cenę przetargową. 3.W przypadku obniżenia przez producenta ceny 
produktu, Wykonawca ma obowiązek wprowadzić taką zmianę do oferty przetargowej i 
umowy. 4.Zmiany przez producenta danego produktu nazwy handlowej, numeru 
katalogowego lub sposobu konfekcjonowania przy zachowaniu jego parametrów 
technicznych – w takim przypadku cena jednostkowa produktu nie może ulec 
podwyższeniu. 5.W przypadku nie zrealizowania całości umowy na wniosek 
Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego dopuszcza się 
przedłużenie terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania ilości i wartości brutto 
przedmiotu umowy. 6.Zmiany stawki podatku VAT. Zamawiający informuje, że 
skorzysta z możliwości zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, w przypadku zaistnienia potrzeby takiej zmiany i po 
spełnieniu określonych przesłanek.  



IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 2017-10-31, godzina: 09:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie  
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  
> PL  
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu 
składania ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały 
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 
jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace 
rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości 
lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
Część nr: 1 Nazwa: Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, sterylne 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług 

lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny 
produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna 
dostawa rękawic chirurgicznych lateksowych, bezpudrowych, sterylnych. Szczegółowy 
Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141420-0,  
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach: 12 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena 90,00 
Termin płatności 10,00 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr: 2 Nazwa: Rękawice chirurgiczne 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług 

lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku 



partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny 
produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna 
dostawa rękawic chirurgicznych. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi 
zał. nr 1 do SIWZ. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141420-0,  
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach: 12 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena 90,00 
Termin płatności 10,00 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr: 3 Nazwa: Rękawice chirurgiczne jałowe hypoalergiczne 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług 

lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny 
produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna 
dostawa rękawic chirurgicznych jałowych hypoalergicznych. Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141420-0,  
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach: 12 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena 90,00 
Termin płatności 10,00 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr: 4 Nazwa: Rękawice diagnostyczne nitrylowe 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług 

lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny 
produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna 
dostawa rękawic diagnostycznych nitrylowych. Szczegółowy Opis Przedmiotu 
Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141420-0,  
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach: 12 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena 90,00 



Termin płatności 10,00 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr: 5 Nazwa: Rękawice foliowe 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług 

lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny 
produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna 
dostawa rękawic foliowych. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 
do SIWZ. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141420-0,  
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach: 12 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena 90,00 
Termin płatności 10,00 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr: 6 Nazwa: Rękawice nitrylowe do izolatek 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług 

lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny 
produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna 
dostawa rękawic nitrylowych do izolatek. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141420-0,  
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach: 12 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena 90,00 
Termin płatności 10,00 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

W dniu 19.10.2017 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 

 

 

 


