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Ogłoszenie nr 506636-N-2019 z dnia 2019-01-24 r.

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego: Dostawy cewników, osłon, zestawów do
przetaczania krwi, czujników, zestawów do biopsji, zastawek i pierścieni, znaczników tkankowych,
pomp, ubrań stanowiskowych, nici okulistycznych, kołnierzy, nożyc ratunkowych, szyn, urządzenia
OCT.
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:
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
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): www.bip.zdrowie.walbrzych.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można 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 (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)
Tak
www.bip.zdrowie.walbrzych.pl
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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 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, 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)

3 z 32

2019-01-24 11:03

4 z 32

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d3a2c...

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy cewników, osłon, zestawów do
przetaczania krwi, czujników, zestawów do biopsji, zastawek i pierścieni, znaczników tkankowych,
pomp, ubrań stanowiskowych, nici okulistycznych, kołnierzy, nożyc ratunkowych, szyn, urządzenia
OCT.
Numer referencyjny: Zp/5/PN-4/19
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:
15

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: Dostawy cewników, osłon, zestawów do przetaczania krwi, czujników, zestawów do
biopsji, zastawek i pierścieni, znaczników tkankowych, pomp, ubrań stanowiskowych, nici
okulistycznych, kołnierzy, nożyc ratunkowych, szyn, urządzenia OCT. Liczba pakietów – 15 Pakiet nr
1 – Cewnik Foley a z końcówką Tiemanna Pakiet nr 2 – Osłona na aparat Intrabeam Pakiet nr 3 –
Zestaw do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych Pakiet nr 4 – Czujnik jednorazowy SpO2,
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taśma zamienna do neonatologicznych czujników Masimo Pakiet nr 5 – Zestawy do biopsji
wspomaganej próżnią Pakiet nr 6 – Zastawki i pierścienie Pakiet nr 7 – Znaczniki tkankowe do
oznaczania guza piersi Pakiet nr 8 – Pompa jednorazowego użytku samodozująca Pakiet nr 9 –
Ubrania stanowiskowe Pakiet nr 10 – Nici okulistyczne Pakiet nr 11 – Nici okulistyczne Pakiet nr 12 –
Kołnierz ortopedyczny wielorazowy Pakiet nr 13 – Nożyczki ratunkowe Pakiet nr 14 – Szyna
unieruchamiająca na palec Pakiet nr 15 – Urządzenie OCT z opcją angiografii

II.5) Główny kod CPV: 33140000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33141200-2
44421722-4
33141000-0
33199000-1
33140000-3
33141730-6
33190000-8
33100000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(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
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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 : Pakiet nr 1 - 33141200-2 cewniki Pakiet nr 2 - 44421722-4 obudowy bezpieczne Pakiet nr 3, 4
– 33141000-0 jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Pakiet nr 9 –
33199000-1 odzież medyczna Pakiet nr 5, 6, 7, 10, 11 - 33140000-3 materiał medyczny Pakiet nr 12 –
33141730-6 kołnierze chirurgiczne Pakiet nr 8, 13, 14 – 33190000-8 różne urządzenia i produkty
medyczne Pakiet nr 15 – 33100000-1 urządzenia medyczne

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 załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz
dokumentów do których przekazania może 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 materiałów medycznych na podstawie wykazu dostaw wykonanych dostaw w zakresie
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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
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 dwóch dostaw w zakresie odpowiadającym swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w szczególności w zakresie materiałów medycznych, tj. w
zakresie pakietu nr 1 cewniki , pakietu nr 2 obudowy bezpieczne , pakietu nr 3, 4 jednorazowe,
niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, pakietu nr 9 odzież medyczna, pakietu nr 5, 6,
7, 10, 11 materiał medyczny, pakietu nr 12 kołnierze chirurgiczne, pakietu nr 8, 13, 14 różne
urządzenia i produkty medyczne, pakietu nr 15 urządzenia medyczne na kwotę minimum: dla
pakietu nr 1 – 600,00zł; dla pakietu nr 2 – 9 000,00zł; dla pakietu nr 3 – 2 000,00zł; dla pakietu nr
4 – 12 000,00zł; dla pakietu nr 5 – 135 000,00zł; dla pakietu nr 6 – 11 000,00zł; dla pakietu nr 7 – 5
000,00zł; dla pakietu nr 8 – 22 000,00zł; dla pakietu nr 9 – 7 000,00 zł; dla pakietu nr 10 – 7
000,00zł; dla pakietu nr 11 – 4 000,00zł; dla pakietu nr 12 – 4 000,00 zł; dla pakietu nr 13 – 2
000,00zł; dla pakietu nr 14 – 2 000,00zł; dla pakietu nr 15 – 170 000,00zł; każda 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:
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:
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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
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
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:
1. 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. 2. 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 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 dwóch dostaw w zakresie odpowiadającym swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia, , a w szczególności w zakresie materiałów medycznych, tj. w
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zakresie pakietu nr 1 cewniki , pakietu nr 2 obudowy bezpieczne , pakietu nr 3, 4 jednorazowe,
niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, pakietu nr 9 odzież medyczna, pakietu nr 5, 6,
7, 10, 11 materiał medyczny, pakietu nr 12 kołnierze chirurgiczne, pakietu nr 8, 13, 14 różne
urządzenia i produkty medyczne, pakietu nr 15 urządzenia medyczne na kwotę minimum: dla
pakietu nr 1 – 600,00zł; dla pakietu nr 2 – 9 000,00zł; dla pakietu nr 3 – 2 000,00zł; dla pakietu nr
4 – 12 000,00zł; dla pakietu nr 5 – 135 000,00zł; dla pakietu nr 6 – 11 000,00zł; dla pakietu nr 7 – 5
000,00zł; dla pakietu nr 8 – 22 000,00zł; dla pakietu nr 9 – 5 000,00 zł; dla pakietu nr 10 – 7
000,00zł; dla pakietu nr 11 – 4 000,00zł; dla pakietu nr 12 – 4 000,00 zł; dla pakietu nr 13 – 2
000,00zł; dla pakietu nr 14 – 2 000,00zł; dla pakietu nr 15 – 170 000,00zł; każda z dostaw; 3.
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 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 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.
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
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IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: 10 050,00 zł. (słownie: dziesięć
tysięcy pięćdziesiąt złotych) – dotyczy pakietu nr 15 DATĄ UZNANIA WPŁATY BĘDZIE DATA
WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO. Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A.
o/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000. Potwierdzenie wniesienia wadium należy
dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez
rozpatrywania. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)
pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach
bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. Nr 109, poz. 1158). Gwarancja
ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać
okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą. Informacje dodatkowe: 1) wadium wnosi się
przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za
termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego, 2) w
przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a
oryginał złożyć w osobnej kopercie (która nie zostanie włożona do koperty z ofertą przetargową) w
siedzibie Zamawiającego – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, budynek C, opisując
wadium w na nie otwierać przed 3) wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach
wskazanych w art. 46 ust.1-4 Pzp, 4) Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych
w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 5) Wadium wniesione na podstawie art. 45 ust. 6 ustawy pzp w innej
formie niż pieniądzu, winno zawierać, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych zapisy dotyczące
wypłaty i zatrzymania wadium przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to przesłanek
zawartych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, poprzez wyszczególnienie w zapisach wszystkich
przypadków umożliwiających zatrzymanie Zamawiającemu wadium i jego bezwarunkowej
wypłaty, po spełnieniu któregokolwiek z warunków określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.

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
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem 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:
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Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
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) Nie
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:
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Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

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 zamówień bieżących liczony od momentu
40,00
przyjęcia zamówienia
cena

60,00

Termin gwarancji przedmiotu zamówienia

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 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:
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Wstępny harmonogram postępowania:

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:
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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 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: 2019-02-01, 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 unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
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IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
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 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: 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 cewników, osłon, zestawów do przetaczania krwi,
czujników, zestawów do biopsji, zastawek i pierścieni, znaczników tkankowych, pomp, ubrań
stanowiskowych, nici okulistycznych, kołnierzy, nożyc ratunkowych, szyn, urządzenia OCT nr
Zp/5/PN-4/19 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 2018 r. poz. 1986), 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
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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 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: Cewnik Foley a z końcówką Tiemanna
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. Cewnik
Foley a z końcówką Tiemanna: - wykonany 100% z silikonu lub latexu silikonowego ze zintegrowanym
balonem, przeźroczysty - doskonale tolerowany przez tkanki - wysoka odporność na inkrustacje - balon o
zróżnicowanej pojemności, zapewniający bezpieczne ufiksowanie cewnika - CH 14; 16; 18; 20; 22 szt.
300
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
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 bieżących liczony od momentu
40,00
przyjęcia zamówienia

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : Pakiet nr 1 - 33141200-2 cewniki

Część nr: 2 Nazwa: Osłona na aparat Intrabeam
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:Osłony sterylne
do okrycia statywu posiadanego systemu Intrabeam w trakcie zabiegów radioterapii śródoperacyjnej:
-wyposażone w gniazdo dopasowane rozmiarem do średnicy źródła promieniowania systemu
-wyposażone w plastry/rzepy pozwalające dopasować ułożenie folii do ustawienia ramienia systemu w
trakcie zabiegu -wykonane z cienkiej i elastycznej folii pozwalające na redukcję szelestu i refleksów
światła -pakowane sterylnie w sposób pozwalający na łatwe obłożenie systemu op. 25
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 44421722-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
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
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termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu
40,00
przyjęcia zamówienia

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : Pakiet nr 2 - 44421722-4 obudowy bezpieczne

Część nr: 3 Nazwa: Zestaw do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych
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:Zestaw
jednorazowy do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych kompatybilny z pompą infuzyjną
PLUM A+, LC 5000 szt. 100
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
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 bieżących liczony od momentu
40,00
przyjęcia zamówienia

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : Pakiet nr 3 – 33141000-0 jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
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Część

Czujnik jednorazowy SpO2, taśma zamienna do neonatologicznych czujników
4 Nazwa:

nr:

Masimo

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. Czujnik
Jednorazowy SpO2 szt 800 2. Taśma zamienna do neonatologicznych czujników Masimo szt 40 Ad.1.
Czujnik jednorazowy saturacji w technologii Masimo SET, LNCS Neo- dla noworodków poniżej 3 kg
kompatybilny z kablem połączeniowym LNCS, samoprzylepny. Podlega rewitalizacji po przetarciu
alkoholem. Ad.2. Taśma zamienna do neonatologicznych czujników Masimo, samoprzylepna. Do
stosowania z czujnikami LNCS Neo i Neo-3. Nie zawiera lateksu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
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 bieżących liczony od momentu
40,00
przyjęcia zamówienia

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : Pakiet nr 4 – 33141000-0 jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Część nr: 5 Nazwa: Zestawy do biopsji wspomaganej próżnią
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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. Igła do
biopsji z piersi rozmiar 7G i 10G kompatybilna z systemem do biopsji piersi wspomaganej próżnią typu
Seno-Rx szt. 250 2. Znaczniki tkankowe kompatybilne z igłą do biopsji wspomaganej próżnią rozmiar
10G i 7G szt. 100 3. Dreny ssąco-płuczące w zestawie z pojemnikiem próżniowym kompatybilne z
systemem do biopsji piersi wspomaganej próżnią typu Seno-Rx szt. 40
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33140000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
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 bieżących liczony od momentu
40,00
przyjęcia zamówienia

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : Pakiet nr 5 - 33140000-3 materiał medyczny

Część nr: 6 Nazwa: Zastawki i pierścienie
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. Zastawka
Ahmeda model FP7- Wykonana z elastycznego silikonu do zastosowań medycznych. Zawór silikonowy z
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membraną z elastomeru szerokość 13,00mm, długość 16,00 mm, długość rurki 25,00 mm, powierzchnia
zaworu 184,00 mm kwadratowych, wewnętrzna średnica rurki 0.305 mm, zewnętrzna średnica rurki
0,635 szt. 6 2. Dotorebkowy pierścień napinajacy, wykonany z materiału PMMA , posiada 2 otwory,
ośrednicy11,0mm, 12,0mm, 12,5mm, 13,0mm, 13,5 mm, 14,0mm op. 36 3. Dotorebkowy pierścień
napinajacy, wykonany z materiału PMMA , posiada 3 otwory, o średnicy11,0mm, 12,0mm, 12,5mm,
13,0mm, 13,5 mm, 14,0mm op. 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33140000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
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 bieżących liczony od momentu
40,00
przyjęcia zamówienia

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : Pakiet nr 6 - 33140000-3 materiał medyczny

Część nr: 7 Nazwa: Znaczniki tkankowe do oznaczania guza piersi
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. Znaczniki
tkankowe do oznaczania guza piersi zapewniające obserwowanie pod USG 6 miesięcy rozmiar: 17G x
100 szt. 50 2. Znaczniki tkankowe do oznaczania guza piersi o czasie widoczności pod USG – 12
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miesięcy rozmiar: 17G x 100 szt. 30
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33140000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
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 bieżących liczony od momentu
40,00
przyjęcia zamówienia

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : Pakiet nr 7 - 33140000-3 materiał medyczny

Część nr: 8 Nazwa: Pompa jednorazowego użytku samodozująca
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:Pompa
jednorazowego użytku samodozująca szt. 600 Przenośny system infuzyjny z elastomerowym
zbiornikiem, pozbawiony elementów zawierających DEHP w częściach mających kontakt z lekiem,
zapewniający ciągły przepływ leku 5ml/h (całkowity czas podaży 48h), wyposażony w filtr cząstek
stałych i powietrza, o objętości minimalnej 215ml, nominalnej 275ml. Zbiornik elastomerowy musi być
umieszczony w obudowie umożliwiającej kontrolę postępu wlewu. Urządzenie musi posiadać dren o
długości minimum 125cm, z klamrą zaciskającą i zatyczką z filtrem hydrofobowym, port do napełniania
posiadający połączenie Luer-Lock i zawór uniemożliwiający cofanie się płynu po odłączeniu strzykawki.
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Każde urządzenie musi posiadać indywidualny, jednorazowy system transportu. Pakowane pojedynczo,
jałowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33190000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
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 bieżących liczony od momentu
40,00
przyjęcia zamówienia

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : Pakiet nr 8 – 33190000-8 różne urządzenia i produkty medyczne

Część nr: 9 Nazwa: Ubrania stanowiskowe
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. Ubrania
stanowiskowe (bluza + spodnie) - wielorazowego użytku - kolor bordowy - bawełna dostosowana do
gotowania - spodnie na gumie z możliwością wymiany gumy - bluza z krótkim rękawem, pod szyją w
serek ale z zakładką na krzyż, 3 kieszenie (2 kieszenie na dole bluzy, 1kieszeń u góry po lewej stronie,
rękaw wszywany) - napis na spodniach i bluzie : Stacja Dializ - rozmiary: M, L, XL (ilość do
uzgodnienia) kpl. 100 2. Ubrania stanowiskowe (bluza + spodnie) - wielorazowego użytku - białe z
niebieskimi wstawkami na kieszeniach - bawełna dostosowana do gotowania - spodnie na gumie z
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możliwością wymiany gumy - bluza z krótkim rękawem, pod szyję w serek z zakładką na krzyż, 3
kieszenie (2 kieszenie na dole bluzy, 1kieszeń u góry po lewej stronie), rękaw wszywany - napis na
spodniach i bluzie : Sterylizacja, Szpital Sokołowskiego W-ch - rozmiary: L – 20kpl., XL – 20kpl., XXL
– 20kpl. kpl. 60 3. Ubrania stanowiskowe (bluza + spodnie) - wielorazowego użytku - zielone - bawełna
dostosowana do gotowania - spodnie na gumie z możliwością wymiany gumy - bluza z krótkim rękawem,
pod szyję w serek z zakładką na krzyż, 3 kieszenie (2 kieszenie na dole bluzy, 1kieszeń u góry po lewej
stronie), rękaw wszywany - rozmiary damskie i męskie - napis na spodniach i bluzie : Reanimacja kpl.
100
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33199000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
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 bieżących liczony od momentu
40,00
przyjęcia zamówienia

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : Pakiet nr 9 – 33199000-1 odzież medyczna

Część nr: 10 Nazwa: Nici okulistyczne
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:Nici
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syntetyczne, wykonane z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu poli, plecione, powlekane w 50%
kopolimerem glikolidu l-laktydu poli (w stosunku 35/65) i w 50% stearynianem wapnia, o
gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego w 50 % w 21 dniu od zaimplantowania,
wchłaniajace się między 56-70 dniem od zaimplantowania. 1. Grubość nitki : 8/0 Minimalna długość
nitki : 30 cm Rodzaj igły: igła 3/8 koła, 6,6 mm wzmocniona, mikrolancet, 200 micronów, 72 2. Grubość
nitki : 8/0 Minimalna długość nitki : 15 cm Rodzaj igły: igła 3/8 koła, 6,1 mm mikrolancet, 150
micronów, 60 3. Grubość nitki : 7/0 Minimalna długość nitki : 30 cm Rodzaj igły: igła 3/8 koła, 6,6 mm
wzmocniona mikrolancet, 200 micronów, 72 Nici syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne z
poliamidu 4. Grubość nitki : 5/0 Minimalna długość nitki : 45 cm niebieska Rodzaj igły: igła 3/8 koła, 12
mm odwrotnie tnąca, 72 5. Grubość nitki : 6/0 Minimalna długość nitki 45 cm niebieska Rodzaj igły: igła
3/8 koła, 12 mm odwrotnie tnąca , 72 6. Grubość nitki 9/0 Minimalna długość nitki 30 cm czarna ; Rodzaj
igły: igła 3/8 koła, 6,1 mm mikrolancet, 150 micronów, 90 7. Grubość nitki : 9/0 Minimalna długość nitki
: 15 cm czarna Rodzaj igły: igła 3/8 koła, 6,1 mm mikrolancet, 150 micronów, 180 8. Grubość nitki : 10/0
Minimalna długość nitki : 15 cm czarna Rodzaj igły: igła 3/8 koła, 6,1 mm mikrolancet, 150 micronów,
180 9. Grubość nitki : 10/0 Minimalna długość nitki : 30 cm czarna Rodzaj igły: igła 3/8 koła, 6,1 mm
mikrolancet, 150 micronów, 90 Zamawiający wymaga dołączenia do opakowania znaczników lepnych
wklejanych do dokumentacji medycznej, zawierajacych min.nazwę szwu, grubość, kod, nr seryjny, datę
ważności. W celu identyfikacji grubości szwu po otwarciu saszetki wymaga się oznaczenia grubości szwu
na każdym wewnętrznym nośniku szwu. Wymaga się opis rodzaju szwu w języku polskim na saszetce i
opakowaniu zbiorczym. Wymaga się instrukcji używania w języku polskim. Termin ważności szwów nie
krótszy niż 24 m-ce. Zamawiający nie dopuszcza różnicy w ostrzu igły, długości nitki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33140000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
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 zamówień bieżących liczony od momentu
40,00
przyjęcia zamówienia

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : Pakiet nr 10 - 33140000-3 materiał medyczny

Część nr: 11 Nazwa: Nici okulistyczne
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:Szef
wchłanialny , pleciony, zbudowany z kwasu poliglikolowego, powlekany stearynianem wapnia i
polikaprolaktonem, o wytrzymałości na zerwanie 60-70% po 14 dniach i 25-45% po 21 dniach, czas
wchłaniania 60-90 dni 1. Grubość nitki : 8/0 Minimalna długość nitki : 30 cm Rodzaj igły : igła 3/8 koła,
6 mm szpatułkowata, pakowane po 36 saszetek, 108 2. Grubość nitki : 7/0 Minimalna długość nitki : 30
cm Rodzaj igły : igła 3/8 koła, 6 mm szpatułkowata, pakowane po 36 saszetek, 108 Zamawiający
wymaga dołączenia do opakowania znaczników lepnych wklejanych do dokumentacji medycznej,
zawierajacych min.nazwę szwu, grubość, kod, nr seryjny, datę ważności. W celu identyfikacji grubości
szwu po otwarciu saszetki wymaga się oznaczenia grubości szwu na każdym wewnętrznym nośniku
szwu. Wymaga się opis rodzaju szwu w języku polskim na saszetce i opakowaniu zbiorczym. Wymaga
się instrukcji używania w języku polskim. Termin ważności szwów nie krótszy niż 24 m-ce. Zamawiający
nie dopuszcza różnicy w ostrzu igły, długości nitki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33140000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
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 bieżących liczony od momentu
40,00
przyjęcia zamówienia

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : Pakiet nr 11 - 33140000-3 materiał medyczny

Część nr: 12 Nazwa: Kołnierz ortopedyczny wielorazowy
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. Kołnierz
ortopedyczny dla dorosłych szt. 100 2 Kołnierz ortopedyczny pediatryczny szt. 50 Parametry- kołnierz
dla dorosłych: · Możliwość ustawiania jednego z 4 rozmiarów pozwalające na skuteczne użycie kołnierza
u wszystkich osób dorosłych · Bez przylepców, z zatrzaskami utrzymującymi wybrany rozmiar ·
Prowadnice regulacji rozmiaru zapewniające symetryczność kołnierza · Instrukcja dobrania rozmiaru do
poszkodowanego techniką „palcową” (wytłoczona na części potylicznej) · Duże otwory zarówno w
części potylicznej jak i z przodu kołnierza umożliwiające lepszy dostęp do pacjenta (np. w celu
sprawdzenia tętna czy wykonania konikotomii) · Możliwość prześwietlania i badanie metodą rezonansu
magnetycznego · Wykonany z polietylenu , wyścielony po wewnętrznej stronie nietoksyczną i
hypoalergiczną pianką . Struktura polietylenu zabezpiecza kołnierz przed wchłanianiem wody i krwi. ·
Kołnierz wielokrotnego zastosowania ( minimum 10-krotne). · Możliwość poddania dezynfekcji
środkami ogólnie stosowanymi w szpitalu i sterylizacji. · Dostarczany w formie całkowicie płaskiej,
ułatwiającej przechowywanie Parametry- kołnierz dla dzieci: · Zapewniający co najmniej trzystopniową
regulację rozmiaru z zatrzaskami umożliwiającymi dokładne ustawienie wielkości w zależności od
rozmiarów szyi pacjenta. · Wyposażony w zatrzaski utrzymujące wybrany rozmiar · Prowadnice regulacji
rozmiaru zapewniające symetryczność kołnierza · Instrukcja dobrania rozmiaru do poszkodowanego
techniką „palcową” (wytłoczona na części potylicznej) · Duże otwory zarówno w części potylicznej jak i
z przodu kołnierza umożliwiające lepszy dostęp do pacjenta (np. w celu sprawdzenia tętna czy wykonania
konikotomii) · Możliwość prześwietlania i badanie metodą rezonansu magnetycznego · Dodatkowe
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specjalne mocowania do zabezpieczenia przewodów tlenowych po obu stronach kołnierza. · Wykonany z
polietylenu , wyścielony po wewnętrznej stronie nietoksyczną i hypoalergiczną pianką . Struktura
polietylenu zabezpiecza kołnierz przed wchłanianiem wody i krwi. · Kołnierz wielokrotnego
zastosowania ( minimum 10-krotne). · Możliwość poddania dezynfekcji środkami ogólnie stosowanymi
w szpitalu i sterylizacji. · Dostarczany w formie całkowicie płaskiej, ułatwiającej przechowywanie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141730-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
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 gwarancji przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : Pakiet nr 12 – 33141730-6 kołnierze chirurgiczne

Część nr: 13 Nazwa: Nożyczki ratunkowe
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:Nożyczki
ratunkowe szt. 10 Parametry: · Długość całkowita : 24cm, długość ostrza : 9 cm. · Wykonane z twardej
stali węglowej · Do ciecia tkanin ubraniowych, pasów bezpieczeństwa, skóry, blachy, przewodów,
gwoździ. · Ergonomiczny kształt, ząbki na ostrzu nożyczek · Nie wymagające ostrzenia · Możliwość
poddania ich dezynfekcji w środkach dezynfekcyjnych ogólnie stosowanych w szpitalu i sterylizacji, ·
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Masa : 500-590 g · Wielorazowego użytku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33190000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
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 gwarancji przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : Pakiet nr 13 – 33190000-8 różne urządzenia i produkty medyczne

Część nr: 14 Nazwa: Szyna unieruchamiająca na palec
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. Szyna
unieruchamiająca na palec, rozm. S szt. 100 2 Szyna unieruchamiająca na palec, rozm. M szt. 100 3
Szyna unieruchamiająca na palec, rozm. L szt. 500 Parametry: · Wykonane z miękkiego metalu, który
pozwala unieruchomić palec a zarazem można go wyprofilować · Szyna zakończona zagiętym,
skierowanym ku górze koniuszkiem, ochraniającym koniec palca · Szyna wyłożona miękkim
hipoalergiczną wyściółką, zapewniającą wentylację skóry · Brzegi szyny gładkie, bez ostrych krawędzi ·
Szyna zakończona na obydwu końcach owalnie · Szyny dostępne w trzech rozmiarach
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33190000-8
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
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 bieżących liczony od momentu
40,00
przyjęcia zamówienia

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : Pakiet nr 14 – 33190000-8 różne urządzenia i produkty medyczne

Część nr: 15 Nazwa: Urządzenie OCT z opcją angiografii
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:Urządzenie
OCT z opcją angiografii szt. 1 OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW 1. Analiza SS-OCT Swept
Source (strojone źródło światła) 2. Długość fali światła skanującego minimum 1050nm 3. Wbudowana
kamera do wykonywania fotografii barwnej dna oka i przedniego odcinka o kącie 45 stopni i
rozdzielczości min. 5 mln pikseli 4. Wbudowana kamera do wykonywania angiografii fluoresceinowej 5.
Wbudowana kamera do wykonywania autofluoroscencji 6. Możliwość wykonania angiografii OCT –
Angio OCT – bez podawania środka cieniującego 7. Rozdzielczość osiowa (cyfrowa) max 3 µm 8.
Prędkość skanowania: minimum 100 000 A skanów na sekundę 9. Podgląd dna oka przy ustawianiu
głowicy aparatu w oświetleniu podczerwonym IR 10. Wewnętrzny fiksator o regulowanej pozycji z
możliwością wyboru wielkości znaku 11. Dostępne profile skanowania: 3D, kołowy, liniowy, krzyżowy,
radialny, raster 12. Zakres korekcji refrakcji pacjenta: nie mniejszy niż – 30D do + 40D 13. Możliwość
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wykonania badania OCT przedniego odcinka oka 14. Płynne powiększenie (zoom) skanów OCT 15.
Możliwość eksportu pojedynczych B-skanów, filmów z prezentacjami 3D na zewnętrzne nośniki danych
16. W komplecie monitor min. 22 i komputer o minimalnych parametrach: - intel i7 – 4770 - 2Gbyte
Graphic board - 16Gb DDR3 - 2x 1Tb SATA HD (mirror) - 2x on board Gbit LAN - RAID - USB 3.0 DVD recorder - Windows 7 64bits 17. Zakres wielkości skanu: - poziomo: 3 do 12mm - pionowo: 3 do
12mm 18. Wbudowany w aparat ekran dotykowy do obsługi urządzenia w trakcie badania oraz podglądu
dna oka i wykonywanych skanów 19. Elektrycznie regulowany podbródek 20. Funkcja autofocus i auto Z 21. Pozycjonowanie aparatu przy pomocy mechanicznego joysticka 22. Stolik pod urządzenie,
elektrycznie regulowany góra - dół 23. Aparat fabrycznie nowy, nie używany 24. Oprogramowanie
obsługujące urządzenie w języku polskim 25. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie
gwarancyjnym i pogwarancyjnym
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33100000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin gwarancji przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe
kody CPV : Pakiet nr 15 – 33100000-1 urządzenia medyczne
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