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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176655-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Strzykawki
2022/S 067-176655

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Adres pocztowy: ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-049
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
E-mail: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl 
Tel.:  +48 713064419
Faks:  +48 713064867
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa wyrobów medycznych: igły, strzykawki, wenflony
Numer referencyjny: EZ/044/403/22

II.1.2) Główny kod CPV
33141310 Strzykawki

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp. 
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów według poniższych 
części: Zadanie 1 - Zadanie 33. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ww. części został wykazany i 
opisany w „Formularzu cenowym” (załącznik nr 2) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 3) stanowiącym 
integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia 
publicznego zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część SWZ. W przypadku zaistnienia podstaw do 
powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ).Szacunkowa wartość przedmiotu 
zamówienia bez prawa opcji 1 076 558,30 PLN. W sekcji II.1.5. ogłoszenia podano szacunkową całkowitą 
wartość z uwzględnieniem prawa opcji.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 722 498.88 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141310 Strzykawki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów. Ww. część 
przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część nr 1 (4 pozycje).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 500 384.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia 
wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywane, 
dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną 
część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczonych wyspecyfikowanych wyrobów 
wykazanych w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie 
Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w 
„Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w 
tym w szczególności we wzorze umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu 
podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze 
umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium nie wymagane. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Całkowita 
wartość zamówienia dla Zadania 1 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez 
"prawa opcji" 312 740,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141310 Strzykawki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów. Ww. część 
przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część nr 2 (6 pozycji).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 241 982.40 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia 
wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywane, 
dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną 
część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczonych wyspecyfikowanych wyrobów 
wykazanych w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie 
Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w 
„Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w 
tym w szczególności we wzorze umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu 
podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze 
umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium nie wymagane. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Całkowita 
wartość zamówienia dla Zadania 2 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez 
"prawa opcji" 151 239,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141323 Igły do biopsji

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów. Ww. część 
przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część nr 3 (1 pozycja).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 600.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia 
wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywane, 
dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną 
część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczonych wyspecyfikowanych wyrobów 
wykazanych w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie 
Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w 
„Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w 
tym w szczególności we wzorze umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu 
podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze 
umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium nie wymagane. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Całkowita 
wartość zamówienia dla Zadania 3 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez 
"prawa opcji" 1 000,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141220 Kaniula

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów. Ww. część 
przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część nr 4 (8 pozycji).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
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Wartość bez VAT: 259 132.32 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia 
wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywane, 
dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną 
część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczonych wyspecyfikowanych wyrobów 
wykazanych w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie 
Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w 
„Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w 
tym w szczególności we wzorze umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu 
podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze 
umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium nie wymagane. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Całkowita 
wartość zamówienia dla Zadania 4 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez 
"prawa opcji" 161 957,70 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 5
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141310 Strzykawki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów. Ww. część 
przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część nr 5 (2 pozycje).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 35 558.40 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia 
wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywane, 
dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną 
część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczonych wyspecyfikowanych wyrobów 
wykazanych w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie 
Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w 
„Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w 
tym w szczególności we wzorze umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu 
podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze 
umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium nie wymagane. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Całkowita 
wartość zamówienia dla Zadania 5 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez 
"prawa opcji" 22 224,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 6
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141321 Igły do znieczulania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów. Ww. część 
przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część nr 6 (1 pozycja).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 115 104.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia 
wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywane, 
dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną 
część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczonych wyspecyfikowanych wyrobów 
wykazanych w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie 
Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w 
„Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w 
tym w szczególności we wzorze umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu 
podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze 
umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium nie wymagane. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Całkowita 
wartość zamówienia dla Zadania 6 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez 
"prawa opcji" 71 940,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 7
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141323 Igły do biopsji

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów. Ww. część 
przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część nr 7 (1 pozycja).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 34 800.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia 
wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywane, 
dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną 
część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczonych wyspecyfikowanych wyrobów 
wykazanych w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie 
Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w 
„Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w 
tym w szczególności we wzorze umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu 
podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze 
umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium nie wymagane. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Całkowita 
wartość zamówienia dla Zadania 7 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez 
"prawa opcji" 21 750,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 8
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33141321 Igły do znieczulania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów. Ww. część 
przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część nr 8 (5 pozycji).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 109 201.28 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia 
wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywane, 
dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną 
część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczonych wyspecyfikowanych wyrobów 
wykazanych w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie 
Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w 
„Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w 
tym w szczególności we wzorze umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu 
podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze 
umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium nie wymagane. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Całkowita 
wartość zamówienia dla Zadania 8 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez 
"prawa opcji" 68 250,80 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Zadanie 9
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141320 Igły medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów. Ww. część 
przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część nr 9 (1 pozycja).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 19 200.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia 
wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywane, 
dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną 
część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczonych wyspecyfikowanych wyrobów 
wykazanych w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie 
Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w 
„Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w 
tym w szczególności we wzorze umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu 
podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze 
umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium nie wymagane. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Całkowita 
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wartość zamówienia dla Zadania 9 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez 
"prawa opcji" 12 000,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 10
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141321 Igły do znieczulania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów. Ww. część 
przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część nr 10 (2 pozycje).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 232.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia 
wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywane, 
dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną 
część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczonych wyspecyfikowanych wyrobów 
wykazanych w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie 
Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w 
„Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w 
tym w szczególności we wzorze umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu 
podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze 
umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium nie wymagane. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Całkowita 
wartość zamówienia dla Zadania 10 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez 
"prawa opcji" 7 020,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 11
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141220 Kaniula

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów. Ww. część 
przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część nr 11 (1 pozycja).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 553.60 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia 
wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywane, 
dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną 
część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczonych wyspecyfikowanych wyrobów 
wykazanych w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie 
Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w 
„Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w 
tym w szczególności we wzorze umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu 
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podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze 
umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium nie wymagane. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Całkowita 
wartość zamówienia dla Zadania 11 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez 
"prawa opcji" 4 096,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 12
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141320 Igły medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów. Ww. część 
przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część nr 12 (8 pozycji).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 90 319.68 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia 
wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywane, 
dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną 
część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczonych wyspecyfikowanych wyrobów 
wykazanych w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie 
Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w 
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„Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w 
tym w szczególności we wzorze umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu 
podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze 
umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium nie wymagane. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Całkowita 
wartość zamówienia dla Zadania 12 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez 
"prawa opcji" 56 449,80 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 13
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141220 Kaniula

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów. Ww. część 
przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część nr 13 (1 pozycja).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 32 964.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia 
wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywane, 
dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną 
część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega 
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sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczonych wyspecyfikowanych wyrobów 
wykazanych w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie 
Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w 
„Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w 
tym w szczególności we wzorze umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu 
podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze 
umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium nie wymagane. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Całkowita 
wartość zamówienia dla Zadania 13 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez 
"prawa opcji" 20 602,50 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 14
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141320 Igły medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów. Ww. część 
przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część nr 14 (1 pozycja).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 912.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia 
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wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywane, 
dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną 
część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczonych wyspecyfikowanych wyrobów 
wykazanych w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie 
Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w 
„Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w 
tym w szczególności we wzorze umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu 
podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze 
umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium nie wymagane. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Całkowita 
wartość zamówienia dla Zadania 14 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez 
"prawa opcji" 4 320,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 15
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141310 Strzykawki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów. Ww. część 
przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część nr 15 (1 pozycja).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 896.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
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Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia 
wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywane, 
dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną 
część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczonych wyspecyfikowanych wyrobów 
wykazanych w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie 
Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w 
„Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w 
tym w szczególności we wzorze umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu 
podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze 
umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium nie wymagane. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Całkowita 
wartość zamówienia dla Zadania 15 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez 
"prawa opcji" 3 060,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 16
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141310 Strzykawki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów. Ww. część 
przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część nr 16 (1 pozycja).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 120.96 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia 
wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywane, 
dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną 
część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczonych wyspecyfikowanych wyrobów 
wykazanych w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie 
Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w 
„Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w 
tym w szczególności we wzorze umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu 
podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze 
umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium nie wymagane. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Całkowita 
wartość zamówienia dla Zadania 16 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez 
"prawa opcji" 75,60 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 17
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141323 Igły do biopsji

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów. Ww. część 
przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część nr 17 (3 pozycje).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 840.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia 
wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywane, 
dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną 
część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczonych wyspecyfikowanych wyrobów 
wykazanych w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie 
Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w 
„Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w 
tym w szczególności we wzorze umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu 
podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze 
umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium nie wymagane. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Całkowita 
wartość zamówienia dla Zadania 17 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez 
"prawa opcji" 7 400,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 18
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141323 Igły do biopsji

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów. Ww. część 
przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część nr 18 (1 pozycja).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 240.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia 
wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywane, 
dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną 
część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczonych wyspecyfikowanych wyrobów 
wykazanych w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie 
Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w 
„Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w 
tym w szczególności we wzorze umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu 
podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze 
umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium nie wymagane. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Całkowita 
wartość zamówienia dla Zadania 18 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez 
"prawa opcji" 1 400,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 19
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141320 Igły medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów. Ww. część 
przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część nr 19 (1 pozycja).
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 12 576.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia 
wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywane, 
dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną 
część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczonych wyspecyfikowanych wyrobów 
wykazanych w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie 
Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w 
„Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w 
tym w szczególności we wzorze umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu 
podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze 
umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium nie wymagane. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Całkowita 
wartość zamówienia dla Zadania 19 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez 
"prawa opcji" 7 860,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 20
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141320 Igły medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów. Ww. część 
przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część nr 20 (1 pozycja).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 813.28 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia 
wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywane, 
dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną 
część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczonych wyspecyfikowanych wyrobów 
wykazanych w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie 
Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w 
„Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w 
tym w szczególności we wzorze umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu 
podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze 
umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium nie wymagane. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Całkowita 
wartość zamówienia dla Zadania 20 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez 
"prawa opcji" 8 633,30 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 21
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141310 Strzykawki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów. Ww. część 
przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część nr 21 (1 pozycja).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 199.68 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia 
wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywane, 
dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną 
część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczonych wyspecyfikowanych wyrobów 
wykazanych w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie 
Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w 
„Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w 
tym w szczególności we wzorze umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu 
podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze 
umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium nie wymagane. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Całkowita 
wartość zamówienia dla Zadania 21 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez 
"prawa opcji" 124,80 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 22
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33168000 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów. Ww. część 
przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część nr 22 (1 pozycja).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia 
wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywane, 
dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną 
część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczonych wyspecyfikowanych wyrobów 
wykazanych w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie 
Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w 
„Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w 
tym w szczególności we wzorze umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu 
podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze 
umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium nie wymagane. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Całkowita 
wartość zamówienia dla Zadania 22 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez 
"prawa opcji" 3 750,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Zadanie 23
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141320 Igły medyczne
33141323 Igły do biopsji

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów. Ww. część 
przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część nr 23 (3 pozycje).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 509.60 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia 
wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywane, 
dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną 
część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczonych wyspecyfikowanych wyrobów 
wykazanych w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie 
Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w 
„Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w 
tym w szczególności we wzorze umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu 
podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze 
umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium nie wymagane. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Całkowita 
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wartość zamówienia dla Zadania 23 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez 
"prawa opcji" 315,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 24
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141320 Igły medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów. Ww. część 
przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część nr 24 (1 pozycja).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 859.52 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia 
wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywane, 
dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną 
część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczonych wyspecyfikowanych wyrobów 
wykazanych w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie 
Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w 
„Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w 
tym w szczególności we wzorze umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu 
podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze 
umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium nie wymagane. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Całkowita 
wartość zamówienia dla Zadania 24 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez 
"prawa opcji" 537,20 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 25
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141320 Igły medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów. Ww. część 
przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część nr 25 (1 pozycja).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 383.36 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia 
wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywane, 
dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną 
część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczonych wyspecyfikowanych wyrobów 
wykazanych w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie 
Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w 
„Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w 
tym w szczególności we wzorze umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu 
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podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze 
umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium nie wymagane. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Całkowita 
wartość zamówienia dla Zadania 25 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez 
"prawa opcji" 239,60 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 26
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141323 Igły do biopsji

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów. Ww. część 
przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część nr 26 (1 pozycja).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 544.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia 
wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywane, 
dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną 
część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczonych wyspecyfikowanych wyrobów 
wykazanych w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie 
Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w 
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„Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w 
tym w szczególności we wzorze umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu 
podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze 
umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium nie wymagane. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Całkowita 
wartość zamówienia dla Zadania 26 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez 
"prawa opcji" 340,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 27
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141323 Igły do biopsji

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów. Ww. część 
przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część nr 27 (1 pozycja).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 480.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia 
wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywane, 
dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną 
część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega 
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sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczonych wyspecyfikowanych wyrobów 
wykazanych w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie 
Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w 
„Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w 
tym w szczególności we wzorze umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu 
podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze 
umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium nie wymagane. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Całkowita 
wartość zamówienia dla Zadania 27 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez 
"prawa opcji" 300,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 28
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141320 Igły medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów. Ww. część 
przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część nr 28 (1 pozycja).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 548.80 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia 
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wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywane, 
dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną 
część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczonych wyspecyfikowanych wyrobów 
wykazanych w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie 
Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w 
„Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w 
tym w szczególności we wzorze umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu 
podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze 
umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium nie wymagane. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Całkowita 
wartość zamówienia dla Zadania 28 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez 
"prawa opcji" 968,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 29
Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141320 Igły medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów. Ww. część 
przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część nr 29 (1 pozycja).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 96.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
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Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia 
wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywane, 
dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną 
część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczonych wyspecyfikowanych wyrobów 
wykazanych w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie 
Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w 
„Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w 
tym w szczególności we wzorze umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu 
podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze 
umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium nie wymagane. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Całkowita 
wartość zamówienia dla Zadania 29 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez 
"prawa opcji" 60,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 30
Część nr: 30

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141220 Kaniula

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów. Ww. część 
przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część nr 30 (1 pozycja).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 18 528.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia 
wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywane, 
dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną 
część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczonych wyspecyfikowanych wyrobów 
wykazanych w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie 
Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w 
„Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w 
tym w szczególności we wzorze umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu 
podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze 
umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium nie wymagane. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Całkowita 
wartość zamówienia dla Zadania 30 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez 
"prawa opcji" 11 580,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 31
Część nr: 31

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141320 Igły medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów. Ww. część 
przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część nr 31 (1 pozycja).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 992.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia 
wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywane, 
dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną 
część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczonych wyspecyfikowanych wyrobów 
wykazanych w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie 
Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w 
„Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w 
tym w szczególności we wzorze umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu 
podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze 
umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium nie wymagane. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Całkowita 
wartość zamówienia dla Zadania 31 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez 
"prawa opcji" 3 120,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 32
Część nr: 32

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141220 Kaniula

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów. Ww. część 
przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część nr 32 (1 pozycja).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 304.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia 
wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywane, 
dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną 
część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczonych wyspecyfikowanych wyrobów 
wykazanych w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie 
Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w 
„Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w 
tym w szczególności we wzorze umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu 
podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze 
umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium nie wymagane. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Całkowita 
wartość zamówienia dla Zadania 32 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez 
"prawa opcji" 190,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 33
Część nr: 33

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141320 Igły medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych: igieł, strzykawek, wenflonów. Ww. część 
przedmiotu zamówienia została wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część nr 33 (4 pozycje).
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 177 624.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia 
wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywane, 
dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną 
część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczonych wyspecyfikowanych wyrobów 
wykazanych w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie 
Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w 
„Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w 
tym w szczególności we wzorze umowy, stanowiących jej integralną część. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu 
podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze 
umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium nie wymagane. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. Całkowita 
wartość zamówienia dla Zadania 33 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez 
"prawa opcji" 111 015,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
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sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka 
Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. 54-049 Wrocław, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, tel. 71 306 44 19;
- inspektorem ochrony danych osobowych w jest Pan Jakub Betka, tel. 71 306 44 79, iod@szpital-
marciniak.wroclaw.pl ;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a mianowicie EZ/044/403/22 na dostawę 
wyrobów medycznych: igły, strzykawki, wenflony prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
powyżej 215 000 euro;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym 
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku 
z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział 
w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 
RODO.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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INFORMCJE DODATKOWE: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie 
przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 
ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 
139 ust. 1 ustawy Pzp tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji 
podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia 
oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 
108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 
Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego w zakresie oferowanych dostaw, wyspecyfikowanych w niniejszej SWZ, w „Formularzu 
cenowym” oraz we wzorze umowy stanowiących integralną część SWZ.1. Wykaz przedmiotowych środków 
dowodowych składanych przez Wykonawcę na potwierdzenie, że dostawy spełniają wymagania określone 
przez Zamawiającego:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że oferowane dostawy 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ;
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o wyrobach medycznych potwierdzające, że oferowane 
wyroby medyczne,
w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP (dotyczy 
wszystkich Zadań i pozycji wyspecyfikowanych w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SWZ) 
zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ;
c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o kompatybilności oferowanych wyrobów medycznych z 
posiadanymi przez Zamawiającego pompami infuzyjnymi wykalibrowanymi na strzykawki firm: B/Braun, B. 
Dickinson, Terumo, Proinjekt, Sherwood, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ (dotyczy Zadania 2 poz. 1-6);
d) materiały z danymi technicznymi producenta w języku polskim (np. instrukcje używania, strony katalogów 
itp.) z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi (jeżeli dotyczy), potwierdzające wyspecyfikowane 
parametry wymagane oraz nazwę handlową i nazwę producenta zaoferowanego wyrobu. Dopuszcza się 
własne tłumaczenie (może odnosić się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełniania 
wyspecyfikowanych parametrów). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu 
potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany wyrób medyczny wyspecyfikowanych 
parametrów, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę 
potwierdzanego parametru zgodnie z zapisami „Formularza cenowego”. W przypadku braku w ww. materiałach 
podanej nazwy handlowej, numerów katalogowych, nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza ich 
potwierdzenie poprzez złożenie oświadczenia. Wskazane nazwy handlowe, numery katalogowe, nazwy 
producenta w złożonym oświadczeniu powinny być tożsame ze wskazanymi w „Formularzu cenowym”. 
Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych 
środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie 
do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
INFORMCJE DODATKOWE C.D.: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany 
przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, 
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aktualnych na dzień złożenia: Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, podmiotowych środków 
dowodowych tj.:
a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenia o niepodleganiu 
wykluczeniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
b) oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, 
który złożył odrębną ofertę, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U z 2020r. poz. 1076 i 1086), o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 
8 do SWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
c) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 
108 ust 1 pkt 1,2 i 4 Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu, o którym mowa w pkt c) składa informację z odpowiedniego rejestru takiego jak rejestr sądowy, 
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed jego złożeniem, oraz składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informację 
o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument 
wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
jego złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt c) lub gdy dokumenty te 
nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub 
w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 
pod przysięgą lub jeżeli w kraju jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, 
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania wykonawcy.
Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie 
ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, JEDZ składa każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału oraz 
brak podstaw wykluczenia w stosunku do każdego z wykonawców składających ofertę wspólną. Oświadczenia 
podmiotów składających ofertę wspólnie składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu 
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w 
jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 125 ust. 1 Pzp. Wykonawca, który powołuje się 
na zasoby innych podmiotów, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu składa także 
JEDZ dotyczący tych podmiotów.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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INFORMCJE DODATKOWE C.D.:
3. Zamawiający żąda od wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów (oprócz formularza JEDZ):
a) oświadczenia, każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie 
art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz.369) z innym wykonawcą, który złożył 
odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej 
grupy kapitałowej (wzór załącznik nr 8 do SWZ).
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 
wynika które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust 4 Pzp).
Sposób obliczenia ceny:
Ceną oferty jest wartość brutto Zadania, będąca iloczynem ceny jednostkowej brutto, obliczonej poprzez 
powiększenie ceny jednostkowej netto o podatek VAT, oraz liczby jednostek miary, albo też iloczynem ceny 
jednostkowej brutto, obliczonej jak wskazano wyżej, oraz liczby jednostek miary. Wykonawca wskaże w ofercie, 
wartość brutto, wartość netto oraz kwotę podatku VAT w sposób określony w „Ofercie Wykonawcy”, który 
stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
W cenie oferty uwzględnić należy wszystkie zobowiązania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz 
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest 
skalkulować wszelkie ryzyka jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy oraz przewidzieć właściwą 
organizację dla poprawnego i terminowego zrealizowania dostaw. Cena musi być podana w złotych polskich 
cyfrowo oraz słownie, z wyodrębnieniem ceny netto oraz kwoty należnej na podatek VAT.
Wszystkie ceny w ofercie należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i powinny być liczbą 
dodatnią, tj. liczbą większą od zera.
Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć 
zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 
powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty 
podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 
zastosowanie. Wykonawca powyższe informacje wskazuje w pkt. 6 „Oferty Wykonawcy”.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącej integralną część SWZ. Wszelkie zmiany umowy wymagają 
zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z 
zastrzeżeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach zawartych 
we wzorze umowy i przewidzianych w Ustawie Pzp. Zamówione w formie pisemnej wyroby, Wykonawca 
zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 
środkiem transportu we własnym zakresie i na własny koszt w terminie do 3 dni od dnia otrzymania od 
Zamawiającego każdorazowego zamówienia. W przypadku zaistnienia podstaw do powierzenia przetwarzania 
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danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych stanowiącej integralną część SWZ. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje 
możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/05/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/08/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/05/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław, 
POLSKA,II piętro, pok. 2924

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga złożenia ofert w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego. Szczegółowy opis (instrukcja) składania ofert zawarty został w SWZ.
Komunikacja w postępowaniu między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych 
w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy użyciu Platformy zakupowej 
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„OpenNexus”https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca 
składa wraz z ofertą. Oferta musi zawierać:
a) wypełnioną i podpisaną Ofertę Wykonawcy – zgodnie ze wzorem Zamawiającego, stanowiącym integralną 
część SWZ,
b) wypełniony i podpisany Formularz cenowy – zgodnie ze wzorem Zamawiającego, stanowiącym integralną 
część SWZ, na podstawie którego sporządzony będzie następnie załącznik nr 1 do umowy,
c) Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone 
przez Zamawiającego zgodnie ze wzorem Zamawiającego, stanowiącym integralną część SWZ,
d) Oświadczenie o wyrobach medycznych potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne, w rozumieniu 
Ustawy o wyrobach medycznych są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP (dotyczy wszystkich 
Zadań i pozycji wyspecyfikowanych w „Formularzu cenowym”) zgodnie ze wzorem Zamawiającego, 
stanowiącym integralną część SWZ,
e) Oświadczenie o kompatybilności oferowanych wyrobów medycznych z posiadanymi przez Zamawiającego 
pompami infuzyjnymi wykalibrowanymi na strzykawki firm: B/Braun, B. Dickinson, Terumo, Proinjekt, Sherwood 
(dotyczy Zadania 2 poz. 1-6), zgodnie ze wzorem Zamawiającego, stanowiącym integralną część SWZ,
f) Materiały z danymi technicznymi producenta w języku polskim (np. instrukcje używania, strony katalogów itp.)
z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi (jeżeli dotyczy), potwierdzające wyspecyfikowane parametry 
wymagane oraz nazwę handlową i nazwę producenta zaoferowanego wyrobu.
Dopuszcza się własne tłumaczenie (może odnosić się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia 
spełniania wyspecyfikowanych parametrów). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w 
celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany wyrób medyczny wyspecyfikowanych 
parametrów, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę 
potwierdzanego parametru zgodnie z zapisami „Formularza cenowego”. W przypadku braku w ww. materiałach 
podanej nazwy handlowej, numerów katalogowych, nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza ich 
potwierdzenie poprzez złożenie oświadczenia. Wskazane nazwy handlowe, numery katalogowe, nazwy 
producenta w złożonym oświadczeniu powinny być tożsame ze wskazanymi w „Formularzu cenowym”.
g) Pełnomocnictwo, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy),
h) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (w przypadku braku wskazania danych umożliwiających dostęp 
do ww. dokumentów w „Ofercie Wykonawcy”, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 
baz danych).
2. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę na całość przedmiotu zamówienia lub na dowolnie wybrane części - 
zadania (oferta częściowa). Oferta ma być sporządzona w języku polskim.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587702
Faks:  +48 224597700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 469 pkt. 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym 
systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy;
c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie 
elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania 
przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie 
w przypadkach innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo 
takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił 
wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie 
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 
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przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu 
zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". Skargę wnosi się za pośrednictwem 
Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym 
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224597700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/03/2022
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