
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.std.bialystok.pl 

 

Białystok: Dostawa testów i odczynników laboratoryjnych wraz z 

dzierżawą analizatorów oraz dostawa środków dezynfekcyjnych 

Numer ogłoszenia: 87700 - 2015; data zamieszczenia: 17.04.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową , 

ul. Św. Rocha 3, 15-879 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7445271, faks 085 7423630. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.std.bialystok.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa testów i odczynników 

laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa środków dezynfekcyjnych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

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

zamówienia jest dostawa testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz 

dostawa środków dezynfekcyjnych w ilościach i asortymencie określonym w załączniku nr 2 do 

SIWZ - Formularz asortymentowo- cenowy, z podziałem na części: - Część Nr 1 - odczynniki do 

diagnostyki bakteriologicznej z dzierżawą analizatora; - Część Nr 2 - odczynniki do diagnostyki HIV 

i Toksoplasma gondii z dzierżawą analizatora; - Część Nr 3 - odczynniki i dzierżawa analizatorów 

do oznaczania DNA: Chlamydia trachomatis, wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) i Mycoplasma 

genitalium metodą RT-PCR; - Część Nr 4 - testy VDRL i USR; - Część Nr 5 - test TPHA; - Część Nr 

6 - odczynniki do wykrywania przeciwciał przeciw Giardia lamblia metodą immunofluorescencji 

pośredniej; - Część Nr 7 - podłoże do hodowli Trichomonas vaginalis; - Część Nr 8 - test do 
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wykrywania antygenu Chlamydia trachomatis metodą immunofluorescencji bezpośredniej; - Część 

Nr 9 - test immunoenzymatyczny do wykrywania przeciwciał przeciw Chlamydia trachomatis klasy 

IgA i IgG w surowicy krwi; - Część Nr 10 - dopełniacz liofilizowany świnki morskiej; - Część Nr 11 - 

testy immunochromatograficzne: do oznaczania przeciwciał przeciw Helicobakter pylori we krwi i 

antygenu Helicobakter pylori w kale; - Część Nr 12: Podłoża do diagnostyki mikologicznej i 

oznaczania mechanizmów oporności; - Część Nr 13 - środki do dezynfekcji powierzchni; - Część Nr 

14 - środki do dezynfekcji rąk; - Część Nr 15 - środki do dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego; 

- Część Nr 16 - środek piorąco-dezynfekujący, - Część Nr 17 - środek dezynfekcyjny do odzieży 

ochronnej.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 38.43.40.00-6, 33.63.16.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 17. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

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

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Spełnianie w/w warunku Zamawiający będzie sprawdzał metodą spełnia /nie spełnia na 

podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ). 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Spełnianie w/w warunku Zamawiający będzie sprawdzał metodą spełnia /nie spełnia na 

podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Spełnianie w/w warunku Zamawiający będzie sprawdzał metodą spełnia /nie spełnia na 

podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ). 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Spełnianie w/w warunku Zamawiający będzie sprawdzał metodą spełnia /nie spełnia na 

podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Spełnianie w/w warunku Zamawiający będzie sprawdzał metodą spełnia /nie spełnia na 

podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ). 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

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

potwierdzający, że: 



 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

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

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

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

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

Dokumenty potwierdzające spełnione wymagania ustawowe: - spełnienie wymagań 

regulowanych Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 r. Nr 

107, poz. 679 z późn. zm.), - spełnienie wymagań regulowanych Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych i wyrobów 

medycznych do diagnostyki in vitro (Dz.U. z 2011 r. nr 16 poz. 74 i 75 z późn. zm.), - 

spełnienie wymagań regulowanych Ustawą o produktach biobójczych (t.j. Dz.U. 2015 r., 

poz. 242 z późn. zm.) - jeśli dotyczą lub inne, z podaniem numeru części i pozycji, których 

dotyczy. - materiały ( np. instrukcje wykonywania badań oraz obsługi analizatorów, 

specyfikacje techniczne, opisy merytoryczne, itp.) w języku polskim, zawierające 

informacje o parametrach, cechach techniczno - użytkowych i charakterystyce 

oferowanych wyrobów dla potwierdzenia i udokumentowania spełniania wymagań 

Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ; - aktualne 

karty charakterystyki preparatów/ produktów/odczynników niebezpiecznych zgodnie z 

wymaganiami ustawowymi, w postaci elektronicznej (np. zapis na CD) a dodatkowo 

dostarczenie w postaci wydruku przez Wykonawcę, na rzecz którego zostanie 

rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przy 

pierwszej dostawie przedmiotu zamówienia. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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



- Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; - Formularz Asortymentowo-cenowy 

stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ; - wypełniony wzór Umowy dzierżawy- załącznik nr 4 i/lub wzór 

Umowy dostawy - załącznik nr 5 do SIWZ; - dokumenty potwierdzające uprawnienia osób 

podpisujących ofertę, w przypadku złożenia w ofercie pełnomocnictwa - musi być złożone w 

oryginale, lub kopii potwierdzonej notarialnie lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - Termin dostawy - 5 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: - ustawowej zmiany podatku VAT, zmiana wartości 

umowy następuje z dniem wejścia w życie zmienionej stawki VAT (w takim przypadku zmianie 

ulegać będzie wartość brutto umowy, natomiast ceny jednostkowe netto oraz wartość netto 

pozostaną niezmienione), - numeru katalogowego produktu, - nazwy produktu przy zachowaniu 

jego parametrów, - sposobu konfekcjonowania, - liczby opakowań, - wprowadzenia do sprzedaży 

przez Wykonawcę produktu zmodyfikowanego / udoskonalonego, - wystąpienia incydentu 

medycznego dotyczącego przedmiotu objętego umową - Zamawiający wymaga aby Wykonawca 

zapewnił produkt zamienny będący odpowiednikiem oferowanego w umowie w cenie nie wyższej i 

jakości nie niższej niż określone w umowie, - wymiany / uzupełnienia elementów składowych 

aparatury w sytuacji gdy: - zaistnieje konieczność wymiany/uzupełnienia elementów składowych 

aparatury w związku z postępem technologicznym, Powyższe zmiany nie mogą skutkować 

podwyższeniem ceny jednostkowej oraz wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla 

Zamawiającego. Przez zmianę cen rozumie się także ich obniżenie. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



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

zamówienia: www.std.bialystok.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek 

Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową, 15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 

3, tel. 85 742 63 61, tel/fax 85 742 36 30; e-mail: m.sokolowska@std.bialystok.pl. 

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

ofert: 29.04.2015 godzina 11:00, miejsce: Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób 

Przenoszonych Drogą Płciową, 15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 3.. 

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

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: odczynniki do diagnostyki bakteriologicznej z dzierżawą analizatora. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia są dostawy odczynników do diagnostyki bakteriologicznej z dzierżawą 

analizatora.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 38.43.40.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Termin dostawy - 5 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: odczynniki do diagnostyki HIV i Toksoplasma gondii z dzierżawą 

analizatora.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia są dostawy odczynników do diagnostyki HIV i Toksoplasma gondii z dzierżawą 

analizatora.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 38.43.40.00-6. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 



 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Termin dostawy - 5 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: odczynniki i dzierżawa analizatorów do oznaczania DNA: Chlamydia 

trachomatis, wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) i Mycoplasma genitalium metodą RT-PCR. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia są dostawy odczynników i dzierżawa analizatorów do oznaczania DNA: 

Chlamydia trachomatis, wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) i Mycoplasma genitalium 

metodą RT-PCR.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 38.43.40.00-6. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Termin dostawy - 5 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: testy VDRL i USR. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia są dostawy testów VDRL i USR.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Termin dostawy - 5 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: test TPHA. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia są dostawy testów TPHA.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 



o 2. Termin dostawy - 5 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: odczynniki do wykrywania przeciwciał przeciw Giardia lamblia metodą 

immunofluorescencji pośredniej. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia są dostawy odczynników do wykrywania przeciwciał przeciw Giardia lamblia 

metodą immunofluorescencji pośredniej.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Termin dostawy - 5 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: podłoże do wykrywania Trichomonas vaginalis. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia są dostawy podłoży w probówkach do wykrywania Trichomonas vaginalis.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Termin dostawy - 5 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: test do wykrywania antygenu Chlamydia trachomatis metodą 

immunofluorescencji bezpośredniej. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : Przedmiotem 

zamówienia są dostawy testów do wykrywania antygenu MOMP Chlamydia trachomatis 

metodą immunofluorescencji bezpośredniej.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Termin dostawy - 5 



 

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: test immunoenzymatyczny do wykrywania przeciwciał przeciw Chlamydia 

trachomatis klasy IgG i IgA w surowicy krwi. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia są dostawy testów immunoenzymatycznych do wykrywania przeciwciał przeciw 

Chlamydia trachomatis klasy IgG i IgA w surowicy krwi.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Termin dostawy - 5 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: dopełniacz liofilizowany świnki morskiej. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia są dostawy dopełniacza liofilizowanego świnki morskiej.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Termin dostawy - 5 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: testy immunochromatograficzne do oznaczania przeciwciał przeciw 

Helicobakter pylori we krwi i antygenu Helicobakter pylori w kale. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia są dostawy testów immunochromatograficznych do oznaczania przeciwciał 

przeciw Helicobakter pylori we krwi i antygenu Helicobakter pylori w kale.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Termin dostawy - 5 



 

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: podłoża do diagnostyki mikologicznej i oznaczania mechanizmów 

oporności. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia są dostawy podłoży do diagnostyki mikologicznej i oznaczania mechanizmów 

oporności.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Termin dostawy - 5 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: środki do dezynfekcji powierzchni. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia są dostawy środków do dezynfekcji powierzchni.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Termin dostawy - 5 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: środki do dezynfekcji rąk. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia są dostawy środków do dezynfekcji rąk.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: środki do dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia są dostawy środków do dezynfekcji narzędzi, sprzętu medycznego, szkła 

laboratoryjnego.. 



 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Termin dostawy - 5 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: środek piorąco-dezynfekujący. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia są dostawy środka piorąco-dezynfekującego do prania i dezynfekcji odzieży 

ochronnej personelu.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Termin dostawy - 5 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: środek dezynfekcyjny do odzieży ochronnej. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia są dostawy środka dezynfekcyjnego do zamaczania odzieży ochronnej 

personelu.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Termin dostawy - 5 

 


