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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97607-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Miastko: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
2021/S 040-097607

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Gen. Wybickiego 30
Miejscowość: Miastko
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 77-200
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@szpitalmiastko.pl 
Tel.:  +48 598570978
Faks:  +48 598570953
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpitalmiastko.pl

I.3) Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
www.szpitalmiastko.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

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 jednorazowego użytku – 02/PN/2021
Numer referencyjny: 02/PN/2021

II.1.2) Główny kod CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem sprzętu jednorazowego użytku w asortymencie i 
ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW – Formularz asortymentowo–ilościowy.
2. Zamawiający wymaga dostarczenia 30 szt. glukometrów spełniających wymagania Zamawiającego 
wymienione w Załączniku 3 – Parametry techniczno-użytkowe – dotyczy części nr 13.
3. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę odpowiedniego instrumentarium – dotyczy części nr 7 
i 12
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu 
asortymentowo-ilościowym, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez 
dokonywania dodatkowych zakupów.
5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny 
(dotyczy tylko wyrobów medycznych).
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia. Niniejsze zamówienie niniejsze 
składa się z 15 części.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 714 866.46 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:
1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o., ul. Wybickiego 30, 77-200 Miastko

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem sprzętu jednorazowego użytku w asortymencie i 
ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo-ilościowy.
2. Zamawiający wymaga dostarczenia 30 szt. glukometrów spełniających wymagania Zamawiającego 
wymienione w Załączniku 3 – Parametry techniczno-użytkowe – dotyczy części nr 13.
3. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę odpowiedniego instrumentarium – dotyczy części nr 7 
i 12.
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu 
asortymentowo-ilościowym, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez 
dokonywania dodatkowych zakupów.
5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny 
(dotyczy tylko wyrobów medycznych).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
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Wartość bez VAT: 21 146.40 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o., ul. Wybickiego 30, 77-200 Miastko

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem sprzętu jednorazowego użytku w asortymencie i 
ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW – Formularz asortymentowo–ilościowy.
2. Zamawiający wymaga dostarczenia 30 szt. glukometrów spełniających wymagania Zamawiającego 
wymienione w Załączniku 3 – Parametry techniczno-użytkowe – dotyczy części nr 13.
3. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę odpowiedniego instrumentarium – dotyczy części nr 7 
i 12.
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu 
asortymentowo-ilościowym, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez 
dokonywania dodatkowych zakupów.
5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny 
(dotyczy tylko wyrobów medycznych).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 800.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o., ul. Wybickiego 30, 77-200 Miastko

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem sprzętu jednorazowego użytku w asortymencie i 
ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW – Formularz asortymentowo-ilościowy.
2. Zamawiający wymaga dostarczenia 30 szt. glukometrów spełniających wymagania Zamawiającego 
wymienione w Załączniku 3 – Parametry techniczno-użytkowe – dotyczy części nr 13.
3. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę odpowiedniego instrumentarium – dotyczy części nr 7 
i 12.
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu 
asortymentowo-ilościowym, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez 
dokonywania dodatkowych zakupów.
5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny 
(dotyczy tylko wyrobów medycznych).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 297.50 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o., ul. Wybickiego 30, 77-200 Miastko

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem sprzętu jednorazowego użytku w asortymencie i 
ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW – Formularz asortymentowo–ilościowy.
2. Zamawiający wymaga dostarczenia 30 szt. glukometrów spełniających wymagania Zamawiającego 
wymienione w Załączniku 3 – Parametry techniczno-użytkowe – dotyczy części nr 13.
3. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę odpowiedniego instrumentarium – dotyczy części nr 7 
i 12
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu 
asortymentowo-ilościowym, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez 
dokonywania dodatkowych zakupów.
5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny 
(dotyczy tylko wyrobów medycznych).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 100.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
5
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
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33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o., ul. Wybickiego 30, 77-200 Miastko

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem sprzętu jednorazowego użytku w asortymencie i 
ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW – Formularz asortymentowo-ilościowy.
2. Zamawiający wymaga dostarczenia 30 szt. glukometrów spełniających wymagania Zamawiającego 
wymienione w Załączniku 3 – Parametry techniczno-użytkowe – dotyczy części nr 13.
3. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę odpowiedniego instrumentarium – dotyczy części nr 7 
i 12
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu 
asortymentowo-ilościowym, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez 
dokonywania dodatkowych zakupów.
5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny 
(dotyczy tylko wyrobów medycznych).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 26 509.16 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
6
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o., ul. Wybickiego 30, 77-200 Miastko

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem sprzętu jednorazowego użytku w asortymencie i 
ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW – Formularz asortymentowo-ilościowy.
2. Zamawiający wymaga dostarczenia 30 szt. glukometrów spełniających wymagania Zamawiającego 
wymienione w Załączniku 3 – Parametry techniczno-użytkowe – dotyczy części nr 13.
3. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę odpowiedniego instrumentarium – dotyczy części nr 7 
i 12
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu 
asortymentowo-ilościowym, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez 
dokonywania dodatkowych zakupów.
5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny 
(dotyczy tylko wyrobów medycznych).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 757.40 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
7
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o., ul. Wybickiego 30, 77-200 Miastko

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem sprzętu jednorazowego użytku w asortymencie i 
ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW – Formularz asortymentowo-ilościowy.
2. Zamawiający wymaga dostarczenia 30 szt. glukometrów spełniających wymagania Zamawiającego 
wymienione w Załączniku 3 – Parametry techniczno-użytkowe – dotyczy części nr 13.
3. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę odpowiedniego instrumentarium – dotyczy części nr 7 
i 12
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu 
asortymentowo-ilościowym, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez 
dokonywania dodatkowych zakupów.
5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny 
(dotyczy tylko wyrobów medycznych).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 112 275.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
8
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o., ul. Wybickiego 30, 77-200 Miastko

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem sprzętu jednorazowego użytku w asortymencie i 
ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW – Formularz asortymentowo-ilościowy.
2. Zamawiający wymaga dostarczenia 30 szt. glukometrów spełniających wymagania Zamawiającego 
wymienione w Załączniku 3 – Parametry techniczno-użytkowe – dotyczy części nr 13.
3. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę odpowiedniego instrumentarium – dotyczy części nr 7 
i 12
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu 
asortymentowo-ilościowym, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez 
dokonywania dodatkowych zakupów.
5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny 
(dotyczy tylko wyrobów medycznych).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 235 400.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
9
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o., ul. Wybickiego 30, 77-200 Miastko

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem sprzętu jednorazowego użytku w asortymencie i 
ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW – Formularz asortymentowo-ilościowy.
2. Zamawiający wymaga dostarczenia 30 szt. glukometrów spełniających wymagania Zamawiającego 
wymienione w Załączniku 3 – Parametry techniczno-użytkowe – dotyczy części nr 13.
3. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę odpowiedniego instrumentarium – dotyczy części nr 7 
i 12
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu 
asortymentowo-ilościowym, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez 
dokonywania dodatkowych zakupów.
5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny 
(dotyczy tylko wyrobów medycznych).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 080.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
10
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o., ul. Wybickiego 30, 77-200 Miastko

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem sprzętu jednorazowego użytku w asortymencie i 
ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW – Formularz asortymentowo-ilościowy.
2. Zamawiający wymaga dostarczenia 30 szt. glukometrów spełniających wymagania Zamawiającego 
wymienione w Załączniku 3 – Parametry techniczno-użytkowe – dotyczy części nr 13.
3. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę odpowiedniego instrumentarium – dotyczy części nr 7 
i 12.
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu 
asortymentowo-ilościowym, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez 
dokonywania dodatkowych zakupów.
5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny 
(dotyczy tylko wyrobów medycznych).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 66 200.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
11
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o., ul. Wybickiego 30, 77-200 Miastko

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem sprzętu jednorazowego użytku w asortymencie i 
ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW – Formularz asortymentowo-ilościowy.
2. Zamawiający wymaga dostarczenia 30 szt. glukometrów spełniających wymagania Zamawiającego 
wymienione w Załączniku 3 – Parametry techniczno-użytkowe – dotyczy części nr 13.
3. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę odpowiedniego instrumentarium – dotyczy części nr 7 
i 12.
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu 
asortymentowo-ilościowym, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez 
dokonywania dodatkowych zakupów.
5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny 
(dotyczy tylko wyrobów medycznych).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 52 400.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
12
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o., ul. Wybickiego 30, 77-200 Miastko

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem sprzętu jednorazowego użytku w asortymencie i 
ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW – Formularz asortymentowo-ilościowy.
2. Zamawiający wymaga dostarczenia 30 szt. glukometrów spełniających wymagania Zamawiającego 
wymienione w Załączniku 3 – Parametry techniczno-użytkowe – dotyczy części nr 13.
3. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę odpowiedniego instrumentarium – dotyczy części nr 7 
i 12.
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu 
asortymentowo-ilościowym, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez 
dokonywania dodatkowych zakupów.
5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny 
(dotyczy tylko wyrobów medycznych).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 33 800.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
13
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o., ul. Wybickiego 30, 77-200 Miastko

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem sprzętu jednorazowego użytku w asortymencie i 
ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW – Formularz asortymentowo-ilościowy.
2. Zamawiający wymaga dostarczenia 30 szt. glukometrów spełniających wymagania Zamawiającego 
wymienione w Załączniku 3 – Parametry techniczno-użytkowe – dotyczy części nr 13.
3. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę odpowiedniego instrumentarium – dotyczy części nr 7 
i 12.
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu 
asortymentowo-ilościowym, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez 
dokonywania dodatkowych zakupów.
5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny 
(dotyczy tylko wyrobów medycznych).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
14
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o., ul. Wybickiego 30, 77-200 Miastko

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem sprzętu jednorazowego użytku w asortymencie i 
ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW – Formularz asortymentowo-ilościowy.
2. Zamawiający wymaga dostarczenia 30 szt. glukometrów spełniających wymagania Zamawiającego 
wymienione w Załączniku 3 – Parametry techniczno-użytkowe – dotyczy części nr 13.
3. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę odpowiedniego instrumentarium – dotyczy części nr 7 
i 12.
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu 
asortymentowo-ilościowym, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez 
dokonywania dodatkowych zakupów.
5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny 
(dotyczy tylko wyrobów medycznych).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 84 500.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
15
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o., ul. Wybickiego 30, 77-200 Miastko

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem sprzętu jednorazowego użytku w asortymencie i 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem sprzętu jednorazowego użytku w asortymencie i 
ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW – Formularz asortymentowo-ilościowy.
2. Zamawiający wymaga dostarczenia 30 szt. glukometrów spełniających wymagania Zamawiającego 
wymienione w Załączniku 3 – Parametry techniczno-użytkowe – dotyczy części nr 13.
3. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę odpowiedniego instrumentarium – dotyczy części nr 7 
i 12.
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu 
asortymentowo-ilościowym, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez 
dokonywania dodatkowych zakupów.
5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny 
(dotyczy tylko wyrobów medycznych).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 29 601.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z wzorem umowy część II IDW.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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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: 30/03/2021
Czas lokalny: 09:00

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: 27/06/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/03/2021
Czas lokalny: 11:00

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium zgodnie z pkt 14 IDW.
7. Podstawy wykluczenia Wykonawców:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.
9. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty lub 
oświadczenia:
1. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału W postępowaniu:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, 
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem:
a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt 9.1.1 IDW – 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, w zakresie, 
o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed jego złożeniem,
b) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w pkt 9.1.1a IDW lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o 
których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, 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 
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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. 
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej;
3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 ustawy.
Cd. w pkt VI.4.3.

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
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ust. 1;
3) 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;
4) odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 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.
Cd z pkt VI.3
15. Do oferty należy dołączyć:
1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia;
3) jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym (zgodnie z opisem pkt 13.12.)– wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do IDW;
4) następujące przedmiotowe środki dowodowe:
a) karty katalogowe / foldery ze zdjęciem (rysunkiem) oferowanych produktów wraz z nazwą producenta 
i numerami katalogowymi z dokładnym opisem w języku polskim z zaznaczeniem, której pozycji i części 
zamówienia dotyczą;
b) parametry techniczno-użytkowe dla części nr 13 (złącznik nr 3);
5) na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym 
mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sadu. Skargę wnosi się do Sadu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej;
6) szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/02/2021
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