
O G Ł O S Z E N I E 

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM 

 

I. Dane Zamawiaj ącego i tryb zamówienia 

 

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie, ul. Wołyńska 11,  

22 – 100 Chełm, NIP 563 – 20- 30 – 191, REGON 110 269 323,  tel. 82 563 05 19,                          

fax. 82 563 05 19, Nr KRS 0000069032, www.mspzozchelm.pl; 

e-mail: zamowienia@mspzozchelm.pl ogłasza przetarg nieograniczony  o udzielenie 

zamówienia na sukcesywne dostawy igieł, strzykawek,  rękawic, wzierników 

ginekologicznych, torebek i r ękawów do sterylizacji, pojemników do utylizacji  or az 

środków opatrunkowych dla potrzeb Miejskiego Samodzi elnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Chełmie. 

 

II. Przedmiot zamówienia  

 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy igieł iniekcyjnych, strzykawek, rękawic, 

wzierników ginekologicznych, torebek i rękawów do sterylizacji, pojemników do utylizacji  

oraz środków opatrunkowych dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Chełmie, obejmujące następujące grupy sprzętu  : 

 

Pakiet nr 1   

- igły jednorazowego użytku, 

- strzykawki jednorazowego użytku, 

- aparaty do przetoczeń płynów,  

 

Pakiet nr 2  

- wzierniki ginekologiczne jednorazowego użytku typu Cusco, sterylne; 

- osłonki na głowicę USG 

- podkłady higieniczne 

-  żel do USG 

 

Pakiet nr 3  

- rękawice lateksowe, 

- rękawice winylowe, 

- rękawice chirurgiczne sterylne; 
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Pakiet nr 4  

- torebki i rękawy do sterylizacji 

- pojemniki do utylizacji odpadów medycznych  

- filtry do autoklawów 

 

Pakiet nr 5  

- kompresy i bandaże 

- wata i lignina, 

- przylepce. 

 

 

Szczegółowy wykaz zamawianego asortymentu oraz ilości przewidziane do zakupienia 

zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ. 

Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, w rozumieniu art. 701 

Kodeksu Cywilnego.  

Z uwagi na to, że wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza równowartości kwoty o 

której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) w niniejszym postępowaniu nie stosuje si ę 

przepisów ustawy Prawo zamówie ń publicznych .  

Wykonanie zamówienia następować będzie sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do  

31 lipca 2019 r. z zastrzeżeniem § 1 pkt 2 projektu umowy. Termin dostawy zamówienia 

cząstkowego nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania 

zamówienia przez Wykonawcę za pośrednictwem faksu.  

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za część zamówienia przyjmuje się 

jeden pakiet asortymentu będącego przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert wariantowych.  

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków prowadzonego przetargu lub jego 

odwołania bez podawania przyczyn.  

Oferty należy  składać  w   sekretariacie  MSP ZOZ Chełm pok. 106 ul. Wołyńska 11,   

22-100 Chełm lub za pośrednictwem poczty. Termin wpływu ofert do siedziby 

Zamawiającego upływa dnia 7 czerwca 2018 r. do godz.10ºº. Oferty, złożone po w/w 

terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 
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Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 czerwca 2018 r. o godz. 11. 00 w  pok.106  Przychodni nr 1 

przy ul. Wołyńskiej 11,  22-100 Chełm. 

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.  

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz sposób składania ofert opisane zostały w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępnej na stronie internetowej 

Zamawiającego pod adresem: http://www.mspzozchelm.pl w zakładce „zamówienia” Na 

wniosek Wykonawcy Zamawiaj ący przeka że za opłat ą SIWZ w formie pisemnej. 

 

Zamawiający zastosuje odrębne kryteria oceny ofert dla asortymentu określonego                        

w pakietach nr 1-3 i pakietach nr 4 – 5. 

Przy wyborze ofert dotyczących asortymentu określonego w pakietach nr 1 , nr 2 i nr 3 

Zamawiający posługiwać  się  będzie następującymi kryteriami: 

a) Kryterium najniższej ceny, z wagą  60 %, 

a) Kryterium jakościowej zgodności z oczekiwaniami Zamawiającego, z wagą                   

40 % 

W zakresie kryterium jakościowej zgodności ocenie będą podlegać parametry określone w 

załączniku nr 5 do SIWZ.  

Liczba punktów Pcena w zakresie kryterium ceny obliczana będzie według następującego 

wzoru. 

Pcena = C minCbad x Wp x Wk  

gdzie 

 Cmin oznacza najniższą cenę wśród złożonych ofert 

 Cbad oznacza cenę badanej oferty  

Wp oznacza współczynnik proporcjonalności 100  

Wk oznacza wagę korygującą przyjętą dla danego kryterium wynoszącą  60  

    

Liczba punktów Pjakość w zakresie kryterium zgodności jakościowej obliczana będzie według 

wzoru: 

Pjakość =Jbad/Jmax x Wp x Wk 

gdzie 

 Jbad oznacza sumę punktów uzyskaną przez asortyment w badanej ofercie 

 Jmax oznacza maksymalną sumę punktów możliwą do uzyskania zgodnie  

          z zestawieniem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ 

Wp oznacza współczynnik proporcjonalności 100  

Wk oznacza wagę korygującą przyjętą dla danego kryterium wynoszącą  40 
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Przy wyborze ofert dotyczących asortymentu określonego w pakietach nr 4 i nr 5  

Zamawiający  posługiwać  się  będzie  jedynym  kryterium, którym jest najni ższa cena.  

Za najkorzystniejszą ofertę w zakresie Pakietów nr 1 – 3  Zamawiający uzna ofertę która 

łącznie uzyska najwyższą wartość punktową w zakresie obu kryteriów.    

Za najkorzystniejszą ofertę w zakresie Pakietów nr 4 i nr 5  Zamawiający uzna ofertę z 

najniższą ceną. 

Cenę oferty należy obliczyć odrębnie dla każdego pakietu zamawianego asortymentu. 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty odrębnie w zakresie każdego z 

pakietów opisanych w części III SIWZ.  

 

/-/ Mariusz Żabiński  

p.o. Dyrektor 

MSP ZOZ w Chełmie 

Chełm, dnia 29 maja 2018 r. 


