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Ogłoszenie nr 613664-N-2018 z dnia 2018-09-06 r.

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego: Dostawy worków stomijnych, szczypiec
bipolarnych, kabli, elektrod neutralnych , kabli, czepków ochronnych dla operatora, drenów do
pompy artroskopowej, elektrod Ligasure, igieł do termolezji nadoponowej kręgosłupa, elektrod,
optyka laparoskopowa Hopkinsa, retraktora automatycznego laparoskopowego, zestawów do
autotransfuzji, siatek do zaopatrywania piersi częściowo wchłanialnych, siatek do zaopatrywania
piersi pokrytych tytanem.
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

NaleŜy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób naleŜących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niŜ 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
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Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

JeŜeli tak, naleŜy 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): www.bip.zdrowie.walbrzych.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym moŜna uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.zdrowie.walbrzych.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeŜeli 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 kaŜdego 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 moŜna uzyskać pod
adresem (URL)
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Tak
www.bip.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.zdrowie.walbrzych.pl

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

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleŜy 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, 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 moŜna uzyskać pod
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adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy worków stomijnych, szczypiec
bipolarnych, kabli, elektrod neutralnych , kabli, czepków ochronnych dla operatora, drenów do pompy
artroskopowej, elektrod Ligasure, igieł do termolezji nadoponowej kręgosłupa, elektrod, optyka
laparoskopowa Hopkinsa, retraktora automatycznego laparoskopowego, zestawów do autotransfuzji,
siatek do zaopatrywania piersi częściowo wchłanialnych, siatek do zaopatrywania piersi pokrytych
tytanem.
Numer referencyjny: Zp/72/PN-63/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

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

Maksymalna liczba części zamówienia, na które moŜe zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
12

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 – Worek stomijny Pakiet nr 2 – Szczypce bipolarne, kable Pakiet nr 3 –
Elektrody neutralne , kable Pakiet nr 4 – Czepek ochronny dla operatora Pakiet nr 5 – Dreny do
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pompy artroskopowej Pakiet nr 6 – Elektrody Ligasure Pakiet nr 7 – Igły do termolezji nadoponowej
kręgosłupa, elektrody Pakiet nr 8 – Optyka laparoskopowa Hopkinsa Pakiet nr 9 – Retraktor
automatyczny laparoskopowy Pakiet nr 10 – Zestaw do autotransfuzji Pakiet nr 11 – Siatki do
zaopatrywania piersi częściowo wchłanialne Pakiet nr 12 – Siatki do zaopatrywania piersi pokryte
tytanem

II.5) Główny kod CPV: 33140000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33100000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeŜeli 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: 24 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe kody
CPV : 33140000-3 materiał medyczny - (dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 )
33100000-1 urządzenie medyczne - (dotyczy Pakietu nr 8)
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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 moŜe 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, jeŜeli
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: przekazania moŜe zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą tj. : 1) posiadanie zdolności zawodowych w zakresie świadczenia
dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w szczególności
w zakresie pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 materiałów medycznych, pakietu nr 8 urządzeń
medycznych na podstawie wykazu dostaw wykonanych dostaw w zakresie odpowiadającym swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli 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 naleŜycie, 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 jeŜeli z 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 uch naleŜyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania

2018-09-06 14:00

7 z 27

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=dcb006...

ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. wykonanie co najmniej dwóch dostaw w
zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w szczególności w zakresie
pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 materiałów medycznych, pakietu nr 8 urządzeń
medycznych na kwotę minimum: dla pakietu nr 1 – 5 400,00zł; dla pakietu nr 2 – 14 400,00zł; dla
pakietu nr 3 – 20 800,00zł; dla pakietu nr 4 – 8 100,00zł; dla pakietu nr 5 – 10 000,00 zł; dla
pakietu nr 6 – 168 000,00zł; dla pakietu nr 7 – 18 800,00zł; dla pakietu nr 8 – 11 000,00zł; dla
pakietu nr 9 – 8 400,00zł; dla pakietu nr 10 – 47 000,00zł; dla pakietu nr 11 – 17 700,00zł; dla
pakietu nr 12 – 24 000,00zł; kaŜda z dostaw;
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: Nie
Informacje dodatkowe: Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe kody
CPV : 33140000-3 materiał medyczny - (dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 )
33100000-1 urządzenie medyczne - (dotyczy Pakietu nr 8)
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, śE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
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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:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 2. Wykaz dostaw wykonanych
odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia , a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeŜeli 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 naleŜycie, 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 jeŜeli z 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 naleŜyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj.
wykonanie co najmniej dwóch dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia, a w szczególności w zakresie pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 materiałów
medycznych, pakietu nr 8 urządzeń medycznych na kwotę minimum: dla pakietu nr 1 – 5 400,00zł;
dla pakietu nr 2 – 14 400,00zł; dla pakietu nr 3 – 20 800,00zł; dla pakietu nr 4 – 8 100,00zł; dla
pakietu nr 5 – 10 000,00 zł; dla pakietu nr 6 – 168 000,00zł; dla pakietu nr 7 – 18 800,00zł; dla
pakietu nr 8 – 11 000,00zł; dla pakietu nr 9 – 8 400,00zł; dla pakietu nr 10 – 47 000,00zł; dla
pakietu nr 11 – 17 700,00zł; dla pakietu nr 12 – 24 000,00zł; kaŜda z dostaw; 3. Oświadczenie
Wykonawcy, iŜ 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 2017r. poz. 211). 4.
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.
5. W przypadku braku moŜliwości jednoznacznej oceny czy oferowany przedmiot zamówienia
spełnia wymagania z załącznika nr 1 do SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania
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próbki którejkolwiek pozycji z pakietu budzącej wątpliwość (dotyczy pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
10, 11, 12).
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:

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 Ŝąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
NaleŜy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złoŜenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złoŜenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
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IV.1.5.) Wymaga się złoŜenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej
Nie
ZłoŜenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złoŜeniem oferty zasadniczej:
Nie

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
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złoŜenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
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Przewiduje się pobranie ze złoŜonych 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) Nie
NaleŜy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

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

NaleŜy 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 złoŜyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

cena

60,00
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Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieŜących 40,00
cena

60,00

Termin gwarancji

40,00

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 zastrzeŜenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
NaleŜy 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, jeŜeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
NaleŜy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
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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 złoŜyli 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
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
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Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
NaleŜy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje moŜliwość 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 (jeŜeli dotyczy):

Środki słuŜące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
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 uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeŜeli środki słuŜące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
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
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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, Ŝe: • 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: iod@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 worków stomijnych, szczypiec bipolarnych, kabli,
elektrod neutralnych , kabli, czepków ochronnych dla operatora, drenów do pompy artroskopowej,
elektrod Ligasure, igieł do termolezji nadoponowej kręgosłupa, elektrod, optyka laparoskopowa
Hopkinsa, retraktora automatycznego laparoskopowego, zestawów do autotransfuzji, siatek do
zaopatrywania piersi częściowo wchłanialnych, siatek do zaopatrywania piersi pokrytych tytanem nr
Zp/72/PN-63/18 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 2018r.), 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 jeŜeli 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 Ŝądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeŜeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO**; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ŝe 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, gdyŜ podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *Wyjaśnienie:
skorzystanie z prawa do sprostowania nie moŜe skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
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moŜe 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 waŜne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Worek stomijny
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:Worek
pooperacyjny sterylny rozmiar otworu 10x70 mm - szt. 100 Worek pooperacyjny sterylny 10x 100 mm szt. 100 Worki o pojemności 650 – 750 ml . Zamawiający określi wielkość oraz ilość w trakcie
zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33140000-3

3) Wartość części zamówienia(jeŜeli 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 zamówień bieŜących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : 33140000-3 materiał medyczny - (dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 )
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33100000-1 urządzenie medyczne - (dotyczy Pakietu nr 8)

Część nr: 2 Nazwa: Szczypce bipolarne, kable
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. Szczypce
bipolarne, bagnetowe, długość 195mm, końcówka 6mm x 1mm i końcówka 8mm x 2 mm do wyboru przy
zamówieniu , ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie szt. 20 2. Szczypce bipolarne, proste z zagiętą
końcówką, długość 195mm, końcówka 8mm x 1mm i 8mmx 2 mm do wyboru przy zamówieniu, ze stali
nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie szt. 20 3. Szczypce bipolarne, proste, długość 195mm, końcówka
8mm x 1mm i 8mm x 2 mm do wyboru przy zamówieniu ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie
szt. 20 4. Kabel bipolarny do pęset, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie, od
strony aparatu 2-bolcowa 28,58mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji szt. 20 5. Kabel
bipolarny do pęset, długość 4m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie, od strony aparatu
Ŝeńska Ø4mm (typ Erbe); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji szt. 20
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33140000-3

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieŜących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
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kody CPV : 33140000-3 materiał medyczny - (dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 )
33100000-1 urządzenie medyczne - (dotyczy Pakietu nr 8)

Część nr: 3 Nazwa: Elektrody neutralne , kable
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:Elektroda
neutralna jednorazowego uŜytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 90cm2, wymiary 128x122mm;
podłoŜe wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu
odklejeniu; klej w części brzeŜnej i hydroŜel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i
dorosłych powyŜej 5kg / opakowanie 100 szt op. 60 Elektroda neutralna jednorazowego uŜytku, dzielona
po obwodzie, powierzchnia 110cm2, wymiary 122x174mm; podłoŜe wykonane z wodoodpornej,
elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeŜnej i
hydroŜel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyŜej 5kg / opakowanie 100
szt op. 100 Elektroda neutralna jednorazowego uŜytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 40cm2,
wymiary 110x76mm; podłoŜe wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające
przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeŜnej i hydroŜel w części przewodzącej przyjazne dla skóry;
dla dzieci o wadze do 5kg / opakowanie 100 szt. op. 10 Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od
strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM);
przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji szt. 16 Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od
strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka 1-bolcowa Ø6,3mm;
przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji szt. 16
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33140000-3

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
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 zamówień bieŜących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : 33140000-3 materiał medyczny - (dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 )
33100000-1 urządzenie medyczne - (dotyczy Pakietu nr 8)

Część nr: 4 Nazwa: Czepek ochronny dla operatora
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:Czepek
wykonany z materiału KAYCEL z warstwą chłonną na całej powierzchni bocznej, krój furaŜerka, wiązany
trokami z tyłu głowy, górna część wykonana z przeźroczystej cienkiej włókniny zapewniającej wysoką
paro przepuszczalność, kolor niebieski, nie sterylny. Opakowanie zbiorcze (wysyłkowe) 300 szt. szt.
15000
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33140000-3

3) Wartość części zamówienia(jeŜeli 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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Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieŜących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : 33140000-3 materiał medyczny - (dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 )
33100000-1 urządzenie medyczne - (dotyczy Pakietu nr 8)

Część nr: 5 Nazwa: Dreny do pompy artroskopowej
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: Dreny
jednorazowe doprowadzające do pompy Stryker Cros Flow REF 0450000000 szt. 200
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33140000-3

3) Wartość części zamówienia(jeŜeli 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 zamówień bieŜących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : 33140000-3 materiał medyczny - (dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 )
33100000-1 urządzenie medyczne - (dotyczy Pakietu nr 8)
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Część nr: 6 Nazwa: Elektrody Ligasure
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. Elektrody
współpracujące z klemą Ligasure wielorazową, dł 23 cm szt. 80 2. Elektrody współpracujące z klemą
Ligasure wielorazową, dł 28 cm szt. 60 3. Elektroda jednorazowa precyzyjna Ligasure dł 17 cm szt. 140
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33140000-3

3) Wartość części zamówienia(jeŜeli 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 zamówień bieŜących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : 33140000-3 materiał medyczny - (dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 )
33100000-1 urządzenie medyczne - (dotyczy Pakietu nr 8)

Część nr: 7 Nazwa: Igły do termolezji nadoponowej kręgosłupa, elektrody
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: Jednorazowa
elektroda RF do lezji epiduralnej 19G, dł 40cm, aktywny koniec 15mm, z portem do iniekcji, w komplecie
z kaniulą wprowadzającą 16G, dł 9cm/3,5", z esowatym ścięciem, kompatybilna z aparatem do termolezji
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Cosman G4- 1 KPL kpl. 20 Kaniula wprowadzającą 16G, dł 9cm/3,5", z esowatym ścięciem,
kompatybilna z aparatem do termolezji Cosman G4- 1 szt szt. 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33140000-3

3) Wartość części zamówienia(jeŜeli 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 zamówień bieŜących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : 33140000-3 materiał medyczny - (dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 )
33100000-1 urządzenie medyczne - (dotyczy Pakietu nr 8)

Część nr: 8 Nazwa: Optyka laparoskopowa Hopkinsa
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:Optyka
Hopkinsa II laparoskopowa kierunek patrzenia 30 stopni, średnica 10 mm. szt. 2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33100000-1

3) Wartość części zamówienia(jeŜeli 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 gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : 33140000-3 materiał medyczny - (dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 )
33100000-1 urządzenie medyczne - (dotyczy Pakietu nr 8)

Część nr: 9 Nazwa: Retraktor automatyczny laparoskopowy
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:Automatyczny
retraktor zapewniający obwodową 360 stopni retakcję ochronną brzegów rany przed zakaŜeniem w
rozmiarze od 5-9 cm. szt. 160
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33140000-3

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
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5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieŜących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : 33140000-3 materiał medyczny - (dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 )
33100000-1 urządzenie medyczne - (dotyczy Pakietu nr 8)

Część nr: 10 Nazwa: Zestaw do autotransfuzji
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:Produkt do
autotransfuzji : - Zestaw do autotransfuzji składający się z dwóch drenów, mieszka z zastawką
przeciwzwrotną i worka na krew z filtrem max. 175 mikronów i poj. min. 700ml z zastawką
przeciwzwrotną. - Aparat do przetoczeń dostosowany do zestawów do autotransfuzji z trzystopniowym
system filtracji (175/40/10u). - Worek do drenaŜu 700ml bez filtra z zastawką przwciwzwrotną do
podtrzymania drenaŜu niskociśnieniowego. szt. 550
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33140000-3

3) Wartość części zamówienia(jeŜeli 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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Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieŜących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : 33140000-3 materiał medyczny - (dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 )
33100000-1 urządzenie medyczne - (dotyczy Pakietu nr 8)

Część nr: 11 Nazwa: Siatki do zaopatrywania piersi częściowo wchłanialne
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:Siatki do
zaopatrzenia piersi wykonane są z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym
związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL), czas absorpcji po 90-120 dniach, gramatura
przed wchłonięciem 85g/m2 ,po wchłonięciu 28g/m2 , wielkość porów 2-4mm, grubość siatki 0,55mm o
wymiarze 6x11cm. Do kaŜdej siatki dołączone trzy metryczki identyfikujące produkt, niezbędne do
dokumentacji medycznej, siatki podwójnie sterylnie pakowane w rozmiarach : 13,5 x 9,5 cm 17,5 x 11,5
cm 22,5 x 14,5 cm Zamawiający określi rozmiar podczas składania zamówienia 28,5 x 17,5 cm
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33140000-3

3) Wartość części zamówienia(jeŜeli 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 zamówień bieŜących 40,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : 33140000-3 materiał medyczny - (dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 )
33100000-1 urządzenie medyczne - (dotyczy Pakietu nr 8)

Część nr: 12 Nazwa: Siatki do zaopatrywania piersi pokryte tytanem
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:SIATKI do
zaopatrywania piersi - Siatai poliproplenolwa pokryta tytanem do rekonstrukcji piersi, do wzmocnienia i
pokrycia expanderów, ekspanderoprotez oraz ostatecznych implantów piersiowych - Extra light,Large,
wielkość duŜa - Extra light, Medium, wielkość średnia - Nie zakłuca obrazu otrzymanego z MRI, CT,
x-ray i USG Rozmiary : - mały 195mm x 95mm x 120 mm - średni 215mm x 115mm x 140mm - duŜy
235mm x 135mm x 160mm Parametry 1. Waga: 16g/m2 35 g/m2 65 g/m2 2. Grubość : 0,20 mm 0,30 mm
0,45 mm 3. Wielkość porów: 1mm>1mm>1mm 4. Włókno : 30 dtex 58 detex 103 dtex 5. Średnica: (65 m)
(90 m)( 120 mm) 6. Porowatość: 2 D: 73% 61% 53% 7. Porowatość 3D : 91% 87% 82% fizjologiczny 8.
Elastyczność w 16 N : 23% 20% 8% 9. Wytrzymałość na rozciąganie : ( Grab Test ) : 37N 61N 142N
Zamawiający określi rozmiar podczas składania zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeŜeli 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 zamówień bieŜących 40,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : 33140000-3 materiał medyczny - (dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 )
33100000-1 urządzenie medyczne - (dotyczy Pakietu nr 8)
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