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Ogłoszenie nr 584386-N-2018 z dnia 2018-07-05 r.

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego: Dostawy: chłodziarek, wierteł
chirurgicznych, narzędzi laparoskopowych, przymiarów do jelit oraz materiałów do pracowni
cytostatyków na potrzeby Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
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Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, krajowy numer
identyfikacyjny 89004744600000, ul. ul. Sokołowskiego 4 , 58309 Wałbrzych, woj. dolnośląskie,
państwo Polska, tel. 746 489 742, e-mail szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl, faks 746 489 746.
Adres strony internetowej (URL): bip.zdrowie.walbrzych.pl
Adres profilu nabywcy: bip.zdrowie.walbrzych.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie
bip.zdrowie.walbrzych.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Nie
bip.zdrowie.walbrzych.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy: chłodziarek, wierteł
chirurgicznych, narzędzi laparoskopowych, przymiarów do jelit oraz materiałów do pracowni
cytostatyków na potrzeby Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
Numer referencyjny: Zp/59/PN-50/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
17

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Pakiet nr 1 – Chłodziarki do przechowywania koncentratu krwinek czerwonych Pakiet nr
2 – Wiertła chirurgiczne. Pakiet nr 3 – Narzędzia laparoskopowe. Pakiet nr 4 – Przymiary do jelit.
Pakiet nr 5 – Aplikator do pobierania i przygotowania cytostyków Pakiet nr 6 – Bezigłowy przyrząd z
luerlockiem, urządzenie umożliwiające dodanie roztworu leku do worka . Pakiet nr 7 – Przyrząd typu
connector z luer-lockiem, przyrząd typu injector luer-lock, przyrzad do rozpuszczania i pobierania
leku. Pakiet nr 8 – Strzykawka trzyczęściowa. Pakiet nr 9 – Rurka do pobierania leku z ampułki.
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Pakiet nr 10 – Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych. Pakiet nr 11 – Aqua pro injectione
podwójny. Pakiet nr 12 – Jednorazowa półmaska filtrująca klasy p3, sterylny fartuch chirurgiczny.
Pakiet nr 13 – Sterylny roztwór 70% alkoholu izopropylowego. Pakiet nr 14 – Mata absorbcyjna,
komplet zabiegowy zwykły. Pakiet nr 15 – Rękawice chirurgiczne. Pakiet nr 16 – Rękawice
neoprenowe, bezpudrowe. Pakiet nr 17 – Rękawice diagnostyczne syntetyczne.

II.5) Główny kod CPV: 33140000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39711130-9
33140000-3
33194100-7
18424300-0
33631600-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
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II.9) Informacje dodatkowe: Główny kod CPV - : 33140000-3 – materiały medyczny Dodatkowy
kod CPV : Pakiet nr 1 : 39711130-9 – chłodziarki Pakiet nr 2, 3, 4, 9, 12, i 14 - 33140000-3 –
materiały medyczny Pakiet nr 5, 6, 7 i 10 : 33194100-7 – urządzenia i przyrzady do infuzji. Pakiet nr
15, 16 i 17 : 18424300-0 – rękawice jednorazowe Pakiet nr 11 i 13 : 33631600-8 – środki
antyseptyczne i dezynfekcyjne

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz
dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą tj. : posiadanie odpisu z właściwego rejestru – na podstawie 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;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: na podstawie wykazu dostaw wykonanych dostaw w zakresie
odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, 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
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wykonawcy; w przypadku świadczeń 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 w zakresie odpowiadającym swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia, w szczególności w zakresie: pakietu nr 1 – chłodziarek
pakietu nr 2, 3, 4, 9, 12, i 14 – materiałów medycznych pakietu nr 5, 6, 7 i 10 – urządzeń i
przyrządów do infuzji. pakietu nr 15, 16 i 17 – rękawic jednorazowych pakietu nr 11 i 13 –
środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych na kwotę minimum: dla pakietu nr 1 – 21 600 zł; dla
pakietu nr 2 – 4 000,00 zł; dla pakietu nr 3 – 12 500,00 zł; dla pakietu nr 4 – 1 000,00 zł; dla
pakietu nr 5 - 84 000,00 zł; dla pakietu nr 6 - 24 000,00 zł; dla pakietu nr 7 - 37 000,00 zł; dla
pakietu nr 8 - 15 500,00 zł; dla pakietu nr 9 – 8 500,00 zł; dla pakietu nr 10- 86 000,00 zł; dla
pakietu nr 11 - 80 500,00 zł; dla pakietu nr 12 - 24 000,00 zł; dla pakietu nr 13 - 4 000,00 zł; dla
pakietu nr 14 - 2 200,00 zł; dla pakietu nr 15 - 4 500,00 zł; dla pakietu nr 16 - 3 500,00 zł; dla
pakietu nr 17 - 300,00 zł;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
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Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
Odpis 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. 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 i
której pozycji w pakiecie dotyczy dany opis, fotografia (katalog). Opisy, fotografie (katalogi) mają
odzwierciedlać opis przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem nr 1 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 W zakresie pakietu nr 1 oświadczenie o posiadaniu
Certyfikatu zgodności CE dla urządzeń medycznych do przechowywania krwi
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw wykonanych odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia , 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
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uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 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 w zakresie
odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w szczególności w zakresie: pakietu
nr 1 – chłodziarek pakietu nr 2, 3, 4, 9, 12, i 14 – materiałów medycznych pakietu nr 5, 6, 7 i 10 –
urządzeń i przyrządów do infuzji. pakietu nr 15, 16 i 17 – rękawic jednorazowych pakietu nr 11 i
13 – środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych na kwotę minimum: dla pakietu nr 1 – 21 600 zł;
dla pakietu nr 2 – 4 000,00 zł; dla pakietu nr 3 – 12 500,00 zł; dla pakietu nr 4 – 1 000,00 zł; dla
pakietu nr 5 - 84 000,00 zł; dla pakietu nr 6 - 24 000,00 zł; dla pakietu nr 7 - 37 000,00 zł; dla
pakietu nr 8 - 15 500,00 zł; dla pakietu nr 9 – 8 500,00 zł; dla pakietu nr 10- 86 000,00 zł; dla
pakietu nr 11 - 80 500,00 zł; dla pakietu nr 12 - 24 000,00 zł; dla pakietu nr 13 - 4 000,00 zł; dla
pakietu nr 14 - 2 200,00 zł; dla pakietu nr 15 - 4 500,00 zł; dla pakietu nr 16 - 3 500,00 zł; dla
pakietu nr 17 - 300,00 zł;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
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IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
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dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących dla pakietów 5-17 40,00
Gwarancja dla pakietów 1-4

20,00

Termin dostawy dla pakietów 1-4

20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:
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Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
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zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) 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:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
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zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu •
inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego
jest Pan Jarosław Golec, mail: jaroslaw.golec@zdrowie.walbrzych.pl, tel. 0/74 6489696; • Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawy: chłodziarek, wierteł
chirurgicznych, narzędzi laparoskopowych, przymiarów do jelit oraz materiałów do pracowni
cytostatyków na potrzeby Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ”
- Zp/59/PN-50/18 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ; • odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; • Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO; • posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych*; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO**; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; • nie
przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
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prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________ *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników. **Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Chłodziarka do przechowywania krwi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.
Profesjonalna chłodziarka medyczna do przechowywania preparatów krwi Tak 2. Pojemność 125-140 l 3.
Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer. x gł. x wys.) 600x750x1000 mm 4. Drzwi przezroczyste Tak
5. Liczba worków do przechowania (450 ml) Nie mniej niż 60 szt. 6. Minimum 3 szuflady Tak 7.
Oświetlenie wnętrza Tak 8. Obudowa wnętrza ze stali nierdzewnej Tak 9. Cyfrowy regulator temperatury
z możliwością manualnego ustawienia, wyposażony w: - wyświetlacz LCD, - funkcję monitorowania
stanu głównych elementów układu chłodzenia (kondensora, parownika, kompresora, czujników) z
rejestracją stanów nieprawidłowych, - funkcję zasilania bateryjnego panelu kontrolnego w przypadku
braku zasilania, - funkcję podtrzymania pracy urządzenia w przypadku awarii czujnika temperatury do
czasu interwencji serwisu, - alarm wizualny i akustyczny: - przekroczenia dopuszczalnych zakresów
temperatury, - otwarcia drzwi, - w przypadku braku zasilania - w przypadku awarii głównych elementów
układu chłodzenia, - alarm w przypadku rozładowania baterii zasilania panelu kontrolnego Tak Tak Tak
Tak Tak Tak Tak Tak Tak 10. Zakres temperatury przechowywania 2-6 °C, temperatura średnia 4 °C 11.
Wbudowany rejestrator temperatury Tak 12. Wymuszony obieg powietrza we wnętrzu urządzenia Tak 13.
Odszranianie/rozmrażanie automatyczne Tak
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39711130-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
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Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 42
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena

60,00

Gwarancja 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:39711130-9-chłodziarki

Część nr: 2 Nazwa: Wiertła chirurgiczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Wiertła
różyczkowe na prostnicę zwykłą, 6 ostrzy 023 5 szt. 027 5 szt. 035 5 szt. 045 5 szt. 2. Wiertła
różyczkowe na kątnicę długie, 6 ostrzy 023 5 szt. 3. Wiertła różyczkowe na prostnicę zwykłą, 8 ostrzy
010 5 szt. 014 5 szt. 023 5 szt. 035 5 szt. 4. Wiertła różyczkowe na kątnicę przedłużoną, 8 ostrzy 010 5
szt. 018 5 szt. 027 5 szt. 5. Wiertła różyczkowe 8-10 nacięć "siekane", prostnica zwykła 023 10 szt. 027
10 szt. 031 10 szt. 6. Wiertła różyczkowe 8-10 nacięć "siekane", kątnica, przedłużone 023 5 szt. 7.
Wiertła do cięcia kości (stal nierdzewna), prostnica - długość ostrza 9 mm 016 5 szt. 8. Wiertła do cięcia
kości (stal nierdzewna), kątnica przedłużona, ostrza 9 mm 016 10 szt. 9. Wiertła turbinowe do cięcia
kości, długość robocza 9 mm, stal nierdzewna 016 10 szt. 10. Wiertła diamentowe na turbinę, długość 11
mm 016 5 szt. 11. Wiertła diamentowe okrągłe, prostnica nasyp "czarny" 021 5 szt. 035 5 szt. 050 5 szt.
12. Wiertła diamentowe okrągłe, prostnica nasyp "niebieski" 033 5 szt. 13. Wiertła koronkowe na kątnicę
przedłużone, stal nierdzewna 055 2 szt. 060 2 szt. 090 2 szt. 14. Wiertła stomatologiczne do turbiny z
nasypem diamentowym - cylindryczne, nasyp czarny - długość 12 mm 014 10 szt. Wiertła
stomatologiczne do turbiny z nasypem diamentowym - stożkowe, nasyp czarny - długość 10 mm 016 10
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szt. 15. Wiertła różyczkowe na kątnicy z przedłużonym słupkiem, stal hartowana 010 5 szt. 014 5 szt. 018
5 szt. 023 5 szt. 16. Wiertła stożkowe do przecinania koron stalowych na turbiny, długość robocza 4 mm
010 10 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 42
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena

60,00

Gwarancja 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Narzędzia laparoskopowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Nożyczki
odgięte 5 mm x 310 cm szt. 6 2. Disektor 10 mm x 310 cm szt. 1 3. Grasper Babcock 10 mm x 370 cm
szt. 2 4. Optyka laparoskopowa 5 mm x 340 cm x 30 stopni szt. 2 5. Klipsownica do klipsów
polimerowych medium - large szt. 2 6. Disektor 5 mm x 330 cm szt. 4
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
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Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 42
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

20,00

Termin dostawy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:33140000-3-materiały medyczne

Część nr: 4 Nazwa: Przymiary do jelit
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Wewnętrzne
przymiary do pomiaru jelita o rozmiarach 25 mm, 29 mm, 33 mm wykonane ze stali nierdzewnej.
komplet 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 42
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
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5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

20,00

Termin dostawy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:33140000-3-materiały medyczne

Część nr: 5 Nazwa: Aplikator do pobierania i przygotowania cytostyków
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Aplikator do
pobierania i przygotowywania cytostatyków z filtrem cząsteczkowym 5um oraz filtrem aerozolowym
0,2um posiadający samouszczelniajacy i samodomykajacy sie zawór bezigłowy przystosowany do pracy
w systemie luer lock , będący na równi z portem w celu łatwiejszej dezynfekcji , jałowe, pakowane
pojedyńczo 9000 2 Bezigłowy przyrząd do przygotowywania cytostatyków i przeciwciał
monoklonalnych umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem
micro ,kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający rynienkę. Posiada filtr
hydrofobowy bakteryjny 0,2 µm i filtr cząsteczkowy 5µm oraz samouszczelniający się i
samodomykający zawór bezigłowy . . Powierzchnia filtra cząsteczkowego 1cm2. Wolny od lateksu i
PCV. 15000 3 Osłonka na worek infuzyjny o pojemności 500ml do ochrony przed światłem (z wyjątkiem
koloru czarnego) 25000 4 Igła ze zintegrowanym filtrem 400 5 Zastawka dostępu bezigłowego z
przeźroczystą obudową, silikonową membraną z widoczną drogą przepływu bez metalowych elementów,
możliwość stosowania min.200 dostępów, posiada automatyczny system zapobiegający cofaniu się
leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu linii infuzyjnej ,nie zawiera lateksu i DEHP 100
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33194100-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
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okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena

60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:33194100-7- urządzenia i przyrządy do infuzji

Część

Bezigłowy przyrząd z luerlockiem, urządzenie umożliwiające dodanie roztworu
6 Nazwa:

nr:

leku do worka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Bezigłowy
przyrząd z luer-lockiem przystosowany do transferu leków cytostatycznych z fiolki, jednorazowy, jałowy,
z bolcem umozliwiajacym wkłucie w gumowy korek fiolki,zaopatrzony w odpowietrznik z filtrem 0,2um
oraz posiadajacy samouszczelniajacy i samodomykajacy sie zawór bezigłowy przystosowany do pracy w
systemie luer lock , będący na równi z portem w celu łatwiejszej dezynfekcji 500 2 Bezigłowy przyrząd
do przygotowywania cytostatyków i przeciwciał monoklonalnych umożliwiający wielokrotne aseptyczne
pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem micro kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości,
posiadający rynienkę.. Posiada filtr hydrofobowy bakteryjny 0,2 µm oraz samouszczelniający się i
samodomykający zawór bezigłowy . . Wolny od lateksu i PCV. 5000 3 Urządzenie umożliwiające dodanie
roztworu leku do worka/ butelki z płynem infuzyjnym poprzez zawór bezigłowy boczny w systemie
zamkniętym z możliwością podłączenia standardowego zestawu infuzyjnego wyposażonego w wstępną
zastawkę i korek do zamykania, objętość max 1 ml, długość przyrządu min 6cm, sterylny, bez zawartosci
DEHP.Przyrząd umożliwiający pobranie, dostrzyknięcie i podaż grawitacyjną leku. 2000
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33194100-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:33194100-7-urządzenia i przyrzady do infuzji

Część

Przyrząd typu connector z luer-lockiem, przyrząd typu injector luer-lock, przyrzad
7 Nazwa:

nr:

do rozpuszczania i pobierania leku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Przyrząd typu
connector z luer-lockiem z możliwścia połaczenia z końcówka luer-lockiem żeńska, kompatybilny z
przyrządem typu injector luer lock i igła luer lock, tworząc zamkniety system, gwarantujący szczelne i
hermetyczne połaczenia, jednorazowy jałowy, pakowany pojedyńczo 2000 2 Przyrząd typu injector
luer-lock umożliwiający połaczenie ze strzykawka kompatybilny z urzadzeniami typu protector , infusion
adapter, connnector, gwarantujący hermetyczne i szczelne połaczenie, posiadający zabezpieczająca igłę o
średnicy 18g i objętości 0,04ml, umożliwiający pobranie leku cytostatycznego w systemie zamknietym
do trzykawki i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub miejscem wkłucia iv. , jednorazowy
jałowy, pakowany pojedyńczo 2000 3 Przyrzad do rozpuszczania i pobiarania leku z fiolki typu protector
, zamkniety system do bezpiecznego rozpuszczania leku liofilizowanego oraz pobrania roztworu z fiolki.
Przyrząd powinien byc kompatybiny z korkiem o srednicy 20mm, zabezpieczac przed wyciekiem leku i
wydobywaniem sie aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji, wyrównywac róznice cisnień we fiolce
podczas rozpuszczania leku , posiadający rozszerzająca się komorę zewnętrzna pochłaniająca
wydobywające sie aerozole, o objętości 50ml. Kompatybilny z przyrzadami typu luer-lock. Jednorazowy
jałowy, pakowany pojedyńczo 2000
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2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33194100-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:33194100-7-urządzenia i przyrządy do infuzji

Część nr: 8 Nazwa: Strzykawka trzyczęściowa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:LP NAZWA
TOWARU NAZWA HANDLOWA ILOŚĆ OPAK. 1 Strzykawka trzyczęściowa 1ml – wykonana z
polipropylenu, wolna od PVC, nie zawiarająca DEHP, wysoki kontrast podziałki-trwałe oznaczenie w
kolorze czarnym, stopniowanie co 0,1ml, centryczne zakończenie luer-lock , owalny ożebrowany kołnierz
komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiagający pewny uchyt i zapobiagający obracaniu w ręku,
blokada tłoka zapobiagająca niekontrolowanemu wysunieciu sie z komory, tłok z podwójnym gumowym
uszczelnieniem wyjkonanym z syntetycznego materiału pozbawionego latexu, logo lub nazwa
producentta na cylindrze . Opakowania po 100szt. 5 2 Strzykawka trzyczęściowa 3 ml – wykonana z
polipropylenu, wolna od PVC, nie zawiarająca DEHP, wysoki kontrast podziałki-trwałe oznaczenie w
kolorze czarnym, stopniowanie co 0,1ml, centryczne zakończenie luer-lock , owalny ożebrowany kołnierz
komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiagający pewny uchyt i zapobiagający obracaniu w ręku,
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blokada tłoka zapobiagająca niekontrolowanemu wysunieciu sie z komory, tłok z podwójnym gumowym
uszczelnieniem wyjkonanym z syntetycznego materiału pozbawionego latexu, logo lub nazwa
producentta na cylindrze . Opakowania po 200szt. 5 3 Strzykawka trzyczęściowa 5 ml – wykonana z
polipropylenu, wolna od PVC, nie zawiarająca DEHP, wysoki kontrast podziałki-trwałe oznaczenie w
kolorze czarnym, stopniowanie co 0,2ml, centryczne zakończenie luer-lock , owalny ożebrowany kołnierz
komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiagający pewny uchyt i zapobiagający obracaniu w ręku,
blokada tłoka zapobiagająca niekontrolowanemu wysunieciu sie z komory, tłok z podwójnym gumowym
uszczelnieniem wyjkonanym z syntetycznego materiału pozbawionego latexu, logo lub nazwa
producentta na cylindrze . Opakowania po 200szt. 40 4 Strzykawka trzyczęściowa 10 ml – wykonana z
polipropylenu, wolna od PVC, nie zawiarająca DEHP, wysoki kontrast podziałki-trwałe oznaczenie w
kolorze czarnym, stopniowanie co 0,2ml, centryczne zakończenie luer-lock , owalny ożebrowany kołnierz
komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiagający pewny uchyt i zapobiagający obracaniu w ręku,
blokada tłoka zapobiagająca niekontrolowanemu wysunieciu sie z komory, tłok z podwójnym gumowym
uszczelnieniem wyjkonanym z syntetycznego materiału pozbawionego latexu, logo lub nazwa
producentta na cylindrze . Opakowania po 100szt. 60 5 Strzykawka trzyczęściowa 20 ml – wykonana z
polipropylenu, wolna od PVC, nie zawiarająca DEHP, wysoki kontrast podziałki-trwałe oznaczenie w
kolorze czarnym, stopniowanie co 1ml, centryczne zakończenie luer-lock , owalny ożebrowany kołnierz
komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiagający pewny uchyt i zapobiagający obracaniu w ręku,
blokada tłoka zapobiagająca niekontrolowanemu wysunieciu sie z komory, tłok z podwójnym gumowym
uszczelnieniem wyjkonanym z syntetycznego materiału pozbawionego latexu, logo lub nazwa
producentta na cylindrze . Opakowania po 120szt. 60 6 Strzykawka trzyczęściowa 30 ml – wykonana z
polipropylenu, wolna od PVC, nie zawiarająca DEHP, wysoki kontrast podziałki-trwałe oznaczenie w
kolorze czarnym, stopniowanie co 1ml, centryczne zakończenie luer-lock , owalny ożebrowany kołnierz
komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiagający pewny uchyt i zapobiagający obracaniu w ręku,
blokada tłoka zapobiagająca niekontrolowanemu wysunieciu sie z komory, tłok z podwójnym gumowym
uszczelnieniem wyjkonanym z syntetycznego materiału pozbawionego latexu, logo lub nazwa
producentta na cylindrze . Opakowania po 60szt. 10 7 Strzykawka trzyczęściowa 50 ml – wykonana z
polipropylenu, wolna od PVC, nie zawiarająca DEHP, wysoki kontrast podziałki-trwałe oznaczenie w
kolorze czarnym, stopniowanie co 1ml, centryczne zakończenie luer-lock , owalny ożebrowany kołnierz
komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiagający pewny uchyt i zapobiagający obracaniu w ręku,
blokada tłoka zapobiagająca niekontrolowanemu wysunieciu sie z komory, tłok z podwójnym gumowym
uszczelnieniem wyjkonanym z syntetycznego materiału pozbawionego latexu, logo lub nazwa
producentta na cylindrze . Opakowania po 60szt. 140
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141310-6,
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena

60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:33141310-6- strzykawki

Część nr: 9 Nazwa: Rurka do pobierania leku z ampułki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:LP NAZWA
TOWARU NAZWA HANDLOWA ILOŚĆ OPAK. 1 Rurka do pobierania leku z ampułki , długości 10cm
ze zintegrowanym filtrem 400 4 Uniwersalny dwyfunkcyjny koreczek z koncówka męska i żęńska ,
jałowe, pakowane pojedyńczo 25000 3 Łącznik pomiedzy strzykawkami umożliwiający połaczenie
strzykawek luer lock , jałowe, pakowane pojedyńczo 100 5 Urządzenie transferwe umożliwiające
zabezpieczenie strzykawki lub drenu, otwierające drogę dla płynu w momencie połaczenia łącza luer lock
, jałowe, pakowane pojedyńczo 1000 6 Osłonka na urządzenie transferowe 1000
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena

60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:33140000-3-materiały medyczne

Część nr: 10 Nazwa: Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:LP NAZWA
TOWARU NAZWA HANDLOWA ILOŚĆ OPAK. 1 Aparat do infuzji grawitacyjnych z odp
owietrznikiem filtrem p/bakteryjnym, filtrem 0,2um miejscem na kolec komory kroplowej do
zapewnienia bezpieczeństwa po uzyciu, pez PCV, do podazy cytostatyków w tym taxolu 800 2 Aparat do
infuzji grawitacyjnych , bursztynowy filtr hydrofobowy na koncu drenu, zabezpieczający przed
wyciekiem płynu z drenu podczas jego wypełniania, długośc drenu 180 cm. Odpowietrznik zaopatrzony
w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakteryjnej (BFE) miń 99.99. zestaw bez PVC, wolny od DEHP i
latexu 22000
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33194100-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
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data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:33194100-7-URZĄDZENIA I PRZYRZĄDY DO INFUZJI

Część nr: 11 Nazwa: Aqua pro injectione podwójny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:LP NAZWA
TOWARU NAZWA HANDLOWA ZAWARTOŚĆ ILOŚĆ OPAK. 1 0,9% Natrium chloratum Podwójny
worek x 100ml 5000 2 0,9% Natrium chloratum Podwójny worek x 250ml 8000 3 0,9% Natrium
chloratum Podwójny worek x 500ml 16000 4 0,9% Natrium chloratum Podwójny worek x 1000ml 5000 5
5% Glucosum Podwójny worek x 250ml 800 6 5% Glucosum Podwójny worek x 500ml 800 7 Zaślepka
uniemożliwiajaca dostrzykniecie leku do portu (np protectiv cap) Koreczek czerwony kolor 25000
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena

60,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:33631600-8-środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

Część nr: 12 Nazwa: Jednorazowa półmaska filtrująca klasy p3, sterylny fartuch chirurgiczny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:LP NAZWA
TOWARU NAZWA HANDLOWA ZAWARTOŚĆ ILOŚĆ OPAK. 1 Jednorazowa półmaska filtrująca
klasy p3 z zaworem wydechowym 50x MDS zmniejszającym opory wydychania i ułatwiającym
odprowadzenie ciepła i wilgoci spod maski, kształt zapobiegajacy zapadaniu się maski, oznaczona
czerwonym kolorem, zgodna z normą EN 149:2001 lub równoważną, certyfikat CE. Od wewnatrz
otoczona gumowym uszczelnienieniem dopasowującym sie do kształtu twarzy. 2000 2 Sterylny Fartuch
Chirurgiczny pełnobarierowy i oddychający na całej powierzchni wykonany z włókniny trójwarstwowej
SFS o gramaturze 81 g/m2. Przebadany na przenikanie cytostatyków (badania niezależne załączone do
oferty). Rękaw fartucha zakończony dzianinowym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób
złożenia i konstrukcja pozwalająca na nałożenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak
i z tyłu operatora. Rękawy fartucha klejone. Wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 170 cm
H2O na całej powierzchni. Fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości.
Opakowanie zawierające min. 1 ręcznik chłonny. Posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne do
archiwizacji danych. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Różne rozmiary S,M,L,XL, XXL
1000
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
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Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:33140000-3- materiały medyczne

Część nr: 13 Nazwa: Sterylny roztwór 70% alkoholu izopropylowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Sterylny
roztwór 70% alkoholu izopropylowego 360 ml 110
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:33631600-8-środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

Część nr: 14 Nazwa: Mata absorbcyjna, Komplet zabiegowy zwykły
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:LP NAZWA
TOWARU NAZWA HANDLOWA ZAWARTOŚĆ ILOŚĆ OPAK. 1 Mata absorbcyjna Wymiary
40-45cm/60-75cm 650 2 Komplet zabiegowy zwykły Jednorazowy komplet chirurgiczny ( bluza +
spodnie) Komplet wykonany z lekkiej i miękkiej włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze 45
g/m2. Bluza posiada krótki rękaw, wycięcie w serek wykończone lamówką, oraz trzy kieszenie (dwie na
dole bluzy oraz jedna mniejszą na piersi), a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem.
Spodnie z możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z identycznego materiału,
nogawki długie, proste, wyposażone w metkę z rozmiarem. Kolor zielony . Rozmiary S-XXL. Każdy
zestaw powinien być zapakowany w zgrzaną torebkę z foli PE..Zaoferowany produkt musi bezwzględnie
spełniać wymogi normy PN EN 13795, lub równoważnej. Wymaga się dołączenia karty technicznej
wyrobu dla potwierdzenia wymaganych parametrów. Różne rozmiary S,M,L,XL, XXL 650
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:33140000-3-Materiały medyczne

Część nr: 15 Nazwa: Rękawice chirurgiczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:LP NAZWA
TOWARU NAZWA HANDLOWA ZAWARTOŚĆ ILOŚĆ OPAK. 1 Rękawice chirurgiczne, rękawice
spodnie w systemie podwójnego zakładania, zielone, lateksowe bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą
polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL = 1,0, sterylizowane
radiacyjnie, anatomiczne, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, średni poziom protein < 15
ug/g rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2012 r.) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne
hermetyczne foliowe, długość 270-285 mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność
substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 lub równoważną (raport z wynikami) Różne rozmiary
S,M,L,XL, XXL badań), badania na przenikalność cytostatyków wg ASTM D 6978-05 lub równoważnej
(raport z wynikami badań), Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii
III lub równoważny. Różne rozmiary S,M,L,XL, XXL 1500 Rękawice chirurgiczne, lateksowe
bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna
mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm, AQL = 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z
poszerzoną częścią grzbietową dłoni, średni poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania niezależne, nie
starsze niż 2012 r.) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe, długość 270-285
mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 lub
równoważny, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 lub
równowaważną(raport z wynikami badań), badania na przenikalność cytostatyków (raporty z wynikami
badań). (Możliwość zaoferowania standardowych i o podwyższonej chwytności w zależności od potrzeb
użytkownika.) Różne rozmiary S,M,L,XL, XXL 2000
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18424300-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie
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Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:18424300-0-rękawice jednorazowe

Część nr: 16 Nazwa: Rękawice neoprenowe, bezpudrowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:LP NAZWA
TOWARU NAZWA HANDLOWA ZAWARTOŚĆ ILOŚĆ OPAK. 1 Rękawice neoprenowe, bezpudrowe,
jałowe, w kolorze zielonym. Kształt anatomiczny, zakończone mankietem prostym. Powierzchnia
zewnętrzna mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana.Powierzchnia wewnętrzna pokryta warstwą
poliuretanową i silikonowana. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,185mm, na dłoni 0,175mm, na
mankiecie 0,160mm. Długość rękawicy min. 305mm. AQL:1,0. Zaklasyfikowane w kategorii III - środek
ochrony indywidualnej. Zgodność z wymaganiami normy EN 455 lub równoważną część 1,2,3. Znak CE,
zgodność z Dyrektywą o środkach ochrony indywidualnej 89/686/EWG potwierdzone Certyfikatem
Jednostki Notyfikowanej lub równoważną . Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych
zgodnie z EN 374-3 lub równoważną (potwierdzone raportem badania wytwórcy), rękawice przebadane
na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3 lub równoważną(potwierdzone raportem badania
wytwórcy), rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków w warunkach dynamicznego testu ACPP
(potwierdzone raportem badania wytwórcy). Rozmiar od 6 do 9,0 Dermaschield Różne rozmiary 6- 9
1500
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18424300-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
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data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:18424300-0-Rekawice jednorazowe

Część nr: 17 Nazwa: Rękawice diagnostyczne syntetyczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:LP NAZWA
TOWARU NAZWA HANDLOWA ZAWARTOŚĆ ILOŚĆ OPAK. 1 Rękawice diagnostyczne
syntetyczne, nitrylowe bez pudrowe do kontaktu z cytostatykami o przedłużonym mankiecie. Kształt
uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z
dodatkową teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy min.
290 mm, grubość na palcu od 0,10 do 0.12 mm, na dłoni od 0.06 do 0.08 mm, mankiet od 0.03 do 0.05
mm, posiadające AQL 1.0, posiadające Certyfikat w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej
89/686/EEC lub równoważny, certyfikat wyrobu medycznego klasy 1 93/42/EEC lub równoważny.
Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 lub równoważną,
rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością zgodnie z 1935/2004/EEC lub równoważnym, oraz
spełniające standardy EN455 1-4, ISO11193-1, ASTM D6319, EN420, EN374 1-3, ISO16604, ASTM
F1671 lub równoważnymi, rękawice przebadane na przenikalność min.22 cytostatyków wg. ASTM
D6978 lub równoważną; rękawice wolne od akceleratorów chemicznych: tiuramów, oznakowany
fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji i datą ważności oraz numerem serii, opakowanie
papierowe z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Rozmiar XS,
L, M, XL a100szt. 24
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18424300-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:18424300-0-rękawice jednorazowe
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