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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4
Wałbrzych
58-309
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel.: +48 746489941
E-mail: agnieszka.szczebak@zdrowie.walbrzych.pl
Faks: +48 746489700
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdrowie.walbrzych.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.zdrowie.walbrzych.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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:
Dostawy sprzętu do hemodializy oraz zestawów do dializy otrzewnowej
Numer referencyjny: Zp/38/PN-31/18

II.1.2)

Główny kod CPV
33181520

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
P1–Linie krwi do ap. do hem. Braun Dialog
P2–Linie krwi do ap. do hem. Braun Dialog
P3–Dializatory
P4–Dializatory
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P5–Dializatory
P6–Dializatory
P7–Igła do hemod.
P8–Dializatory wysokoprzep. „HIGH FLUX”
P9–Linia do ap. hem. BRAUN DIALOG HDF ON-LINE
P10–Filtr do ap.hem. BRAUN DIALOG
P11–Zest. do nakł. żył cent.
P12–Zest. do nakł. żył cent.
P13–Zest. do nakł. żył cent.
P14–Zest. do nakł. żył cent.
P15–Cew. naczyn.
P16–Cew. naczyn.
P17–Cew. nac. perm.
P18–Cew. nac. perm.
P19–Inny sprzęt do nakł. żył cent.
P20–Zest. do plazmaferezy leczn.
P21–Zest. do zab. technik ciągłych-ultrafil
P22-Płyn subst. do ciągłych technik nerkozast.
P23-Zest. do dializy otrzew.–metodą CADO z podwyż. pakietem bezpi.. Płyn BALANCE z obniżoną zawar. prod.
degradacji glukozy GDP
P24-Zest. do dializy otrzew.–metodą ADO z podwyż. pakietem bezp. Płyn BALANCE z obniżoną zawar. prod.
degradacji glukozy GDP
P25-Do podłącz. i odłącz. dializy-przetoka
P26-Do podłącz. i odłącz. dializy-cewnik
P27-Serwety jałowe
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 27

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Linie krwi do aparatu do hemodializy Braun Dialog
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33181520

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Linie krwi do aparatu do hemodializy Braun Dialog - kpl. 4 000

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV : 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej
Dodatkowe kody CPV :
Pakiet nr 1-24 - 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Linie krwi do aparatu do hemodializy Braun Dialog
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33181520

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Linie krwi do aparatu do hemodializy Braun Dialog - kpl. 22 000

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV : 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej
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Dodatkowe kody CPV :
Pakiet nr 1-24 - 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dializatory
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33181520

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dializatory - szt. 4 000

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV : 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej
Dodatkowe kody CPV :
Pakiet nr 1-24 - 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dializatory
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33181520

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dializatory - szt. 17 000

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV : 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej
Dodatkowe kody CPV :
Pakiet nr 1-24 - 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dializatory
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33181520

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dializatory - szt. 3 000

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV : 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej
Dodatkowe kody CPV :
Pakiet nr 1-24 - 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dializatory
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33181520

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Igła do hemodializy dotętnicza
rozmiar 16 G
(igła z oczkiem, z obrotowym skrzydełkiem, długość drenu 15 cm) szt. 20 000
2. Igła do hemodializy dożylna
rozmiar 16 G
(igła z obrotowym skrzydełkiem, długość drenu 15 cm) szt. 20 000

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV : 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej
Dodatkowe kody CPV :
Pakiet nr 1-24 - 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Igła do hemodializy
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Część nr: 7
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33181520

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Igła do hemodializy - szt. 5 000

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV : 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej
Dodatkowe kody CPV :
Pakiet nr 1-24 - 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dializatory wysokoprzepływowe „HIGH FLUX”
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33181520

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dializatory wysokoprzepływowe „HIGH FLUX” - szt. 3 600

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV : 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej
Dodatkowe kody CPV :
Pakiet nr 1-24 - 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Linia do aparatu hemodializy BRAUN DIALOG HDF ON-LINE
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33181520

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Linia do aparatu hemodializy BRAUN DIALOG HDF ON-LINE - szt. 2 500

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV : 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej
Dodatkowe kody CPV :
Pakiet nr 1-24 - 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Filtr do aparatu hemodializy BRAUN DIALOG
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33181520

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Filtr do aparatu hemodializy BRAUN DIALOG - szt. 150

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV : 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej
Dodatkowe kody CPV :
Pakiet nr 1-24 - 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestawy do nakłucia żył centralnych
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33181520

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestawy do nakłucia żył centralnych - szt. 30

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących / Waga: 40
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Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV : 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej
Dodatkowe kody CPV :
Pakiet nr 1-24 - 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestawy do nakłucia żył centralnych
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33181520

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestawy do nakłucia żył centralnych - szt. 50

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

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
Główny kod CPV : 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej
Dodatkowe kody CPV :
Pakiet nr 1-24 - 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestawy do nakłucia żył centralnych
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33181520

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestawy do nakłucia żył centralnych - szt. 25

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV : 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej
Dodatkowe kody CPV :
Pakiet nr 1-24 - 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestawy do nakłucia żył centralnych
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33181520

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zestawy do nakłucia żył centralnych - szt. 10
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV : 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej
Dodatkowe kody CPV :
Pakiet nr 1-24 - 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Cewniki naczyniowe
Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33181520

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Cewniki naczyniowe - szt. 20

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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
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II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV : 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej
Dodatkowe kody CPV :
Pakiet nr 1-24 - 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Cewniki naczyniowe
Część nr: 16

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33181520

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Cewniki naczyniowe - szt. 15

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV : 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej
Dodatkowe kody CPV :
Pakiet nr 1-24 - 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Cewniki naczyniowe permanentne
Część nr: 17

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33181520
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Cewniki naczyniowe permanentne - szt. 40

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV : 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej
Dodatkowe kody CPV :
Pakiet nr 1-24 - 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Cewniki naczyniowe permanentne
Część nr: 18

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33181520

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Cewniki naczyniowe permanentne - szt. 35

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV : 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej
Dodatkowe kody CPV :
Pakiet nr 1-24 - 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Inny sprzęt do nakłucia żył centralnych
Część nr: 19

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33181520

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Igła prosta do nakłucia żył centralnych
rozmiar 18 G x 7 cm szt. 40
2. Rozszerzacz do nakłucia żył centralnych
rozmiar 10 F szt. 35
3. Prowadnik stalowy J 035 x 70 cm szt. 50

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV : 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej
Dodatkowe kody CPV :
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Pakiet nr 1-24 - 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestawy do plazmaferezy leczniczej
Część nr: 20

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33181520

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestawy do plazmaferezy leczniczej - 100 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV : 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej
Dodatkowe kody CPV :
Pakiet nr 1-24 - 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestawy do zabiegów technik ciągłych-ultrafiltracji
Część nr: 21

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33181520

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestawy do zabiegów technik ciągłych-ultrafiltracji - 20 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV : 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej
Dodatkowe kody CPV :
Pakiet nr 1-24 - 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Płyn substytucyjny do ciągłych technik nerkozastępczych
Część nr: 22

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33181520

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Płyn substytucyjny do ciągłych technik nerkozastępczych - 80 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

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
Główny kod CPV : 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej
Dodatkowe kody CPV :
Pakiet nr 1-24 - 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
ZESTAWY DO DIALIZY OTRZEWNOWEJ – METODĄ CADO Z PODWYŻSZONYM PAKIETEM
BEZPIECZEŃSTWA. PŁYNY BALANCE Z OBNIŻONĄ ZAWARTOŚCIĄ PRODUKTÓW DEGRADACJI
GLUKOZY GDP
Część nr: 23

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33181520

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zestaw worków z drenami i sterylnym korkiem iglicowym: worki CADO z płynem dializacyjnym o poj. 2.0 l lub
2.5 l;
Parametry czynników aktywnych:
Ca++ 1,25 mmol/l; 1,75 mmol/l; glukoza: 1.5%, 2.3%, 4,25%; Na+ 134 mmol/l
pH 5,5, 7,0 ; dysk do automatycznego przełączania faz cyklu wymiany płynów . Płyn o obniżonej zawartości
produktów degradacji glukozy: 3 GD
(deoksyglukozone) <35 µmol/l szt. 11 680
2. Nakrętka dezynfekująca do korka iglicowego szt. 11 680
3. Przedłużacz do cewnika zamykany korkiem iglicowym szt. 8
4. Adaptor do cewnika szt. 8
5. Cewnik Tenckhoffa do dializy otrzewnowej typ 416,419,835 szt. 8
6. Opatrunek z przezroczystej folii PU 1x10cmx12cm szt. 1460
7. Płyn do odkażania skóry 250 ml w aerozolu szt. 160
8. Środek do odkażania do rąk 500 ml szt. 160
9. Środek do mycia i odkażania do rąk 500 ml szt. 160
10. Zestaw drenażowy, z workiem PET szt. 16
11. Korek iglicowy z uszczelką (PIN) szt. 2
12. Łącznik stabilizacyjny szt. 8

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV : 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej
Dodatkowe kody CPV :
Pakiet nr 1-24 - 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
ZESTAW DO DIALIZY OTRZEWNOWEJ METODĄ ADO Z PODWYŻSZONYM PAKIETEM
BEZPIECZEŃSTWA. PŁYNY BALANCE Z OBNIŻONĄ ZAWARTOŚCIĄ PRODUKTÓW DEGRADACJI
GLUKOZY GDP.
Część nr: 24

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33181520

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Płyny dializacyjne worki do dializy o poj. 5 l.: zawartość czynników aktywnych: Ca ++ 1,75 mmol/l; 1,25 mmol/
l
Na+ 134 mmol/l
Stężenie glukozy: 1,5%; 2,3%; 4,25%
Ph ~ 7.0
Ze złączem do automatycznej realizacji sterylnego podłączenia drenów wewnątrz cyklera i z kodem paskowym
do identyfikacji poprawności stężeń podłączonych worków.
Płyn o obniżonej zawartości produktów degradacji glukozy: 3-DG(deoksyglukozone) <35 µmol/l szt. 3 285
2. Linie do cyklera dializy automatycznej z korkiem iglicowym szt. 1095
3. Nakrętka dezynfekująca do korka iglicowego szt. 1095
4. Przedłużacz cewnika zamykany korkiem iglicowym szt. 3
5. Adaptor do cewnika Stay-Safe szt. 3
6. Cewnik Tenckhoffa do dializy otrzewnowej typ 416, 419,835 szt. 3
7. Kompres 5 x 5 a ‘3 wyjałowiony szt. 624
8. Płyn do odkażania skóry aerozol 250 ml. szt. 60
9. Środek do odkażania rąk 500 ml szt. 60
10. Środek do mycia i odkażania rąk 500 ml. szt. 60
11. Łącznik stabilizacyjny szt. 3
12. Adapter CLIP szt. 3
13. Zestaw drenażowy ; z workiem PET szt. 6
14. Korek iglicowy z uszczelką (PIN) szt. 3

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących / Waga: 40
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Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV : 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej
Dodatkowe kody CPV :
Pakiet nr 1-24 - 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Do podłączania i odłączania dializy -przetoka
Część nr: 25

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zestaw do dializy - przetoka zestaw 16 000
2.Jałowy opatrunek włókninowy - szt. 500

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

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
Główny kod CPV : 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej
Dodatkowe kody CPV :
Pakiet nr 25, 26 oraz 27 – 33140000-3 – materiał medyczny

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Do podłączania i odłączania dializy- cewnikCzęść nr: 26

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Do podłączania i odłączania dializy- cewnik- zestaw 7 000

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV : 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej
Dodatkowe kody CPV :
Pakiet nr 25, 26 oraz 27 – 33140000-3 – materiał medyczny

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Serwety jałowe
Część nr: 27

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1. Serweta sterylna dwuwarstwowa 75x90cm z taśmą i dodoatkowym padem chłonnym o wym. 36x90 cm Szt..
50
2. Serweta sterylna dwuwarstwowa 300x170 cm z taśmą z dodatkowym padem chłonnym o wym. 50x75 cm
Szt. 50
3. Serweta sterylna dwuwarstwowa samoprzylepna 75x90cm z regulowanym otworem Szt. 50
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV : 33181520-3 – Wyroby do dializy nerkowej
Dodatkowe kody CPV :
Pakiet nr 25, 26 oraz 27 – 33140000-3 – materiał medyczny

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:
na podst.załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz
dokumentów do których zostanie wezwany Wykon.,którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. :
1)posiad. odpisu z właściwego rejestru–na podst. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy;
2)posiad. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykon. nie
zalega z uiszczaniem podatków–na podst.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego,że Wykon. nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego,że wykon. zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami,w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3)posiad. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS potwierdzającego,że
Wykon. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne-na podst. zaświadczenia
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właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego,że
wykon. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnie,wystaw. nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,lub innego dokumentu potwierdzającego,że wykon.
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4)posiad. informacji z Krajowego Rejestru Karnego:
na podst. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.13,14 i 21 Pzp
oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,w zakresie określonym przez Zam. na podstawie art.24
ust.5 pkt.5 i 6 Pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
na podst. oświad.Wykon. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania
się o zamówienie publiczne oraz o braku wydania prawomocnego wyroku sądowego za wykroczenie na karę
ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamaw. na podst. art.24 ust.5 pkt.5 i 6 Pzp
Jeżeli Wykon. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zamiast dokumentów wymienionych w:
- pkt.2
a)ppkt.1,2,3,4-składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,że :
ppkt.1-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed
upływem terminu składania ofert),
ppkt.2,3-nie zalega z opłacaniem podatków, opłat,składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami,w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej
niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert),
ppkt.4–składa informację z odpowiedniego rejestru albo,w przypadku takiego rejestru,inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,w którym Wykon. ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie
określonym w art.24 ust.1 pkt.13,14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
oraz dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą tj. :
1) posiadanie zdolności zawodowych w zakresie świadczenia dostaw odpowiadających swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia - na podstawie wykazu dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
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okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające uch należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tj. wykonanie co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia polegające na dostawie w szczególności wyrobów do dializy nerkowej
(dotyczy pakietu nr 1-24) lub materiałów medycznych (dotyczy pakietu nr 25, 26 oraz 27) na kwotę z dostaw nie
mniejszą niż:
dla pakietu nr: 1 – 54 000,00 zł,
dla pakietu nr: 2 – 99 000,00 zł,
dla pakietu nr: 3 – 48 000,00 zł,
dla pakietu nr: 4 – 221 000,00 zł,
dla pakietu nr: 5 – 39 000,00 zł,
dla pakietu nr: 6 – 18 000,00 zł,
dla pakietu nr: 7 – 5 000,00 zł,
dla pakietu nr: 8 – 50 000,00 zł,
dla pakietu nr: 9 – 12 500,00 zł,
dla pakietu nr: 10 – 25 500,00 zł,
dla pakietu nr: 11, 13 – 1 000,00 zł,
dla pakietu nr: 12 – 2 000,00 zł,
dla pakietu nr: 14 – 450,00 zł,
dla pakietu nr: 15, 19 – 900,00 zł,
dla pakietu nr: 16, 27 – 600,00 zł,
dla pakietu nr: 17 – 24 000,00 zł,
dla pakietu nr: 18, 26 – 17 500,00 zł,
dla pakietu nr: 20 – 31 000,00 zł,
dla pakietu nr: 21 – 2 700,00 zł,
dla pakietu nr: 22 – 1 800,00 zł,
dla pakietu nr: 23 – 195 000,00 zł,
dla pakietu nr: 24 – 105 000,00 zł,
dla pakietu nr: 25 – 40 000,00 zł,
2) spełnianie warunków określonych przez Zamawiającego w Zał. nr 1 do SIWZ:
- na podstawie oświadczenia Wykonawcy, iż oferowane urządzenia i sprzęt medyczny dopuszczony jest do
obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
211).
- na podstawie opisów, fotografii (katalogów) przedmiotu zamówienia w języku polskim odzwierciedlających
parametry przedmiotu zamówienia z Zał. Nr 1 do SIWZ.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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
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IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/06/2018
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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 08/06/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej (biblioteka), Budynek C Szpitala

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a)nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1, 5, 6, 8 ustawy Pzp,
b)spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.: posiadają co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia, polegającą na dostawie w szczególności wyrobów do dializy nerkowej
(dotyczy pakietu nr 1-24) lub materiałów medycznych (dotyczy pakietu nr 25, 26 oraz 27).
Zamawiający może zastosować procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:
dla pakietu nr: 1, 8 – 2 000,00 zł,
dla pakietu nr: 2, 24 – 3 000,00 zł,
dla pakietu nr: 3, 5, 10, 20, 25 – 1 000,00 zł,
dla pakietu nr: 4 – 8 000,00 zł,
dla pakietu nr: 6, 18, 26 – 700,00 zł,
dla pakietu nr: 7 – 200,00 zł,
dla pakietu nr: 9 – 500,00 zł,
dla pakietu nr: 11, 12, 13, 22 –50,00 zł,
dla pakietu nr: 14, 15, 16, 19, 27 – 20,00 zł,
dla pakietu nr: 17 – 900,00 zł,
dla pakietu nr: 21 – 100,00 zł,
dla pakietu nr: 23 – 7 000,00 zł.
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DATĄ UZNANIA WPŁATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO.
Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. o/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.
Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Na potwierdzeniu wniesienia wadium należy
wyszczególnić pakiety oraz kwoty wadium w pakietach na które składana jest oferta. Podać należy również
kwotę końcową (za wszystkie pakiety) po podliczeniu kwot jednostkowych.
Oferta musi zawierać:
Wypełniony wzór oferty wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 1 i 2 do SIWZ
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – wypełniony przez Wykonawcę w częściach:
- Część I – „Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub
podmiotu zamawiającego”,
- Część II – „Informacje dotyczące Wykonawcy” – pkt. A, B, C, D,
. Część III – „Podstawy wykluczenia” – pkt. A, B, C, D,
- Część IV „Kryteria kwalifikacji”:
– : Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji
- Część VI „Oświadczenia końcowe”.
Części i punkty których Zamawiający winien nie wypełniać zostały przez Zamawiającego wykreślone.
Potwierdzenie wniesienia wadium
Inne dokumenty,do których przekazania wezwany zostanie Wykon, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, zgodnie z art. 26 ustawy Pzp.
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp
oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert
Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP
zgodnie
z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211).
Opisy, fotografie (katalogi) przedmiotu zamówienia w języku polskim- z dokładnym wskazaniem, którego pakietu
dotyczy dany opis, fotografia (katalog).
Opisy, fotografie (katalogi) mają odzwierciedlać opis przedmiotu zamówienia zgodnego z Załącznikiem nr 1 do
SIWZ.
Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania
sie o zamówienie publiczne oraz o braku wydania prawomocnego wyroku sądowego za wykroczenie na karę
ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.
5 i 6 Pzp stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
W przypadku braku możliwości jednoznacznej oceny czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania
z załącznika nr 1 do SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania próbki którejkolwiek pozycji z
pakietu budzącej wątpliwość.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
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VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17a
Warszawa
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/04/2018

