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Ogłoszenie nr 541433-N-2019 z dnia 2019-04-25 r.

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego: Dostawy sprzętu do zabiegów
endowaskularnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

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

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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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 , 58-309 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

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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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)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy sprzętu do zabiegów
endowaskularnych
Numer referencyjny: Zp/24/PN-22/19
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:
18

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: Liczba pakietów – 18 Pakiet nr 1 – Zestaw do litotrypsji w naczyniach wieńcowych i
obwodowych Pakiet nr 2 – Inflator Pakiet nr 3 – Introducer promieniowy Pakiet nr 4 – HD IVUS
System Pakiet nr 5 – Stent samorozprężalny do tt. udowych i podkolanowych Pakiet nr 6 – Cewnik
balonowy ultraniepodatny Pakiet nr 7 – Stengraft obwodowy Pakiet nr 8 – Stent uwalniający
susbstancję antyproliferacyjną Pakiet nr 9 – Stent uwalniający susbstancję antyproliferacyjną Pakiet nr
10 – Wieńcowy cewnik balonowy - półpodatny Pakiet nr 11 – Wieńcowy cewnik balonowy niepodatny Pakiet nr 12 - Cewnik balonowy z powierzchnią pokrytą matrycą będącą mieszanką
paclitacselu i jopromidu Pakiet nr 13 - Cewnik balonowy pokryty lekiem do zabiegów angioplastyki w
zakresie tętnic obwodowych Pakiet nr 14 - Wieńcowy cewnik balonowy - półpodatny Pakiet nr 15 –
Wieńcowy cewnik balonowy niepodatny Pakiet nr 16 – Cewniki diagnostyczne Pakiet nr 17 –
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Wieńcowy cewnik balonowy półpodatny Pakiet nr 18 – Wieńcowy cewnik balonowy niepodatny

II.5) Główny kod CPV: 33111710-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33111730-7

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
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Główny kod CPV : 33111710-1– wyroby do angiografii Dodatkowe
kody CPV : 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

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
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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
najwyżej oceniona zgodnie z art. 26 ustawy p.z.p. lub Wykonawca, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą zgodnie z art. 24aa ustawy p.z.p. 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 zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona zgodnie z art. 26 ustawy p.z.p. lub Wykonawca, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą zgodnie z art. 24aa ustawy p.z.p. tj. : 1) posiadanie zdolności zawodowych w
zakresie świadczenia dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia, a w szczególności dostaw wyrobów do angiografii lub wyrobów do angioplastyki - na
podstawie wykazu dostaw wykonanych dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane , oraz załączeniem
dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie 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 wyrobów
do angiografii lub wyrobów do angioplastyki na kwotę minimum: dla pakietu nr 1 – 38 000,00zł;
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dla pakietu nr 2 – 13 000,00zł; dla pakietu nr 3 – 7 000,00zł; dla pakietu nr 4 – 69 000,00zł; dla
pakietu nr 5 – 5 000,00zł; dla pakietu nr 6 – 2 000,00zł; dla pakietu nr 7 – 6 000,00zł; dla pakietu
nr 8 – 28 000,00zł; dla pakietu nr 9 – 31 000,00zł; dla pakietu nr10 – 4 000,00zł; dla pakietu nr 11
– 4 000,00zł; dla pakietu nr 12 – 44 000,00zł; dla pakietu nr 13 – 18 000,00zł; dla pakietu nr 14 –
39 000,00zł; dla pakietu nr 15 – 39 000,00zł; dla pakietu nr 16 – 3 000,00zł; dla pakietu nr 17 – 39
000,00zł; dla pakietu nr 18 – 39 000,00zł; 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: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
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
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USTAWY PZP:
1. Odpis 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. 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 wyrobów
do angiografii lub wyrobów do angioplastyki na kwotę minimum: dla pakietu nr 1 – 38 000,00zł;
dla pakietu nr 2 – 13 000,00zł; dla pakietu nr 3 – 7 000,00zł; dla pakietu nr 4 – 69 000,00zł; dla
pakietu nr 5 – 5 000,00zł; dla pakietu nr 6 – 2 000,00zł; dla pakietu nr 7 – 6 000,00zł; dla pakietu
nr 8 – 28 000,00zł; dla pakietu nr 9 – 31 000,00zł; dla pakietu nr10 – 4 000,00zł; dla pakietu nr 11
– 4 000,00zł; dla pakietu nr 12 – 44 000,00zł; dla pakietu nr 13 – 18 000,00zł; dla pakietu nr 14 –
39 000,00zł; dla pakietu nr 15 – 39 000,00zł; dla pakietu nr 16 – 3 000,00zł; dla pakietu nr 17 – 39
000,00zł; dla pakietu nr 18 – 39 000,00zł; 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 2019r. poz. 175). 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
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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 żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

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

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
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Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

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

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

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

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

2019-04-25, 13:06

11 z 32

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=af11eb...

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:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

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

Znaczenie

cena

60,00

Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania 40,00

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

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

Informacje dodatkowe

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

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

Wstępny harmonogram postępowania:

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
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zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

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

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

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
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
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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: 2019-05-10, godzina: 09:00,
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
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 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; Dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
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zamówienia publicznego na dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych nr Zp/24/PN-22/19
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; • odbiorcami 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”; • 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 Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego 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 danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO; • Wykonawca posiada: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do
danych osobowych jego dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 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,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; • Wykonawcy nie przysługuje: - w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 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: Zestaw do litotrypsji w naczyniach wieńcowych i obwodowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zestaw do
litotrypsji w naczyniach wieńcowych-balon do litotrypsji dostępny w rozmiarach 2.5mm-4.00mmcałkowita długość balonu 12mm - zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0.014”- zestaw kompatybilny z
introducerem 6Fr- długość robocza 138 mm szt. 5 2. Zestaw do litotrypsji w naczyniach
obwodowych,balon do litotrypsji dostępny w rozmiarach 3.50mm-7.00mm, całkowita długość balonu
60mm, zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0.014”,zestaw kompatybilny z introducerem 6Fr, długość
robocza 110mm szt. 5 3. Dzierżawa konsoli kompatybilnej z pozycjami 1, 2 oraz dzierżawa kabla „IVL”
do podłączenia jednorazowych balonów m-c 12m-cy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33111710-1, 33111730-7

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

Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33111710-1– wyroby do angiografii Dodatkowe
kody CPV : 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

Część nr: 2 Nazwa: Inflator
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: Inflator szt.
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500 Pojemność 20ml,bardzo precyzyjna strzykawka bez elementów sklejanych przy kraniku, dren z
kranikiem 27cm, przezroczysty korpus do obserwacji cieczy, tarcza fluorescencyjna
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33111710-1, 33111730-7

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

Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33111710-1– wyroby do angiografii Dodatkowe
kody CPV : 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

Część nr: 3 Nazwa: Introducer promieniowy
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:Introducer
promieniowy szt. 500 Introducer z kranikiem do przepłukiwania, dylatator, prowadnik stalowy (lub
nitynolowy na życzenie), igłę angiograficzną;- identyfikacja kolorystyczna na główce, możliwość wyboru
kształtu, główki introducery i jej sposobu blokady, długość 11cm i inne na życzenie, szeroka gama
rozmiarów do 12Fr
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33111710-1, 33111730-7

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

Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33111710-1– wyroby do angiografii Dodatkowe
kody CPV : 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

Część nr: 4 Nazwa: HD IVUS System
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: HD IVUS
System szt. 50 - częstotliwość 60 MHz - głowica mechaniczna - czas trwania impulsu (usec) – 0,034 rozdzielczość osiowa (µm) – 40 µm - rozdzielczość poprzeczna (µm) – 90 µm - penetracja tkanek
miękkich (mm) >2,5 mm - prędkość (pullback) - (mm/s) – 0,5-10 mm/s -maksymalna długość (pullback)
–(mm) – 120 mm - separacja ramki (µm) – 17 do 170 µm
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33111710-1, 33111730-7

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
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okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33111710-1– wyroby do angiografii Dodatkowe
kody CPV : 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

Część nr: 5 Nazwa: Stent samorozprężalny do tt. udowych i podkolanowych
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:Stent
samorozprężalny do tt. udowych i podkolanowych szt. 5 Stent samorozprężalny, nitinolowy, wycinany
laserowo z jednego kawałka o budowie helikalnej. System OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'.
Koszulka 6F. Średnice stentów 5,6,7mm dostępne w długościach stentów:
20,30,40,60,80,100,120,150,170mm i długości systemu wprowadzającego 80cm i 130 cm. Stenty o
średnicy 6mm i 7mm dostępne są w długościach 200 i 250mm i systemie wprowadzajacym o długości
100cm i 135cm. Stenty o średnicy 8,9,10mm dostępne są w długościach: 20,30,40,60,80cm i długości
systemu wprowadzajacego 80cm i 130cm. Multifunkcyjny system uwalniania stentu, po sześć markerów
tantalowych po obu stronach stentu dla uwidocznienia w promieniowaniu RTG.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33111710-1, 33111730-7

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:
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data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33111710-1– wyroby do angiografii Dodatkowe
kody CPV : 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

Część nr: 6 Nazwa: Cewnik balonowy ultraniepodatny
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: Cewnik
balonowy ultraniepodatny szt. 10 Cewnik balonowy OTW, zbudowany z włókien kewlarowych, ultra
niepodatny. Średnice: 3;4;5;6;7;8;9;10 mm. Długości: 2,4,10,12,15,17,20cm. Kompatybilny z
prowadnikiem 0.035", system wprowadzania 40 cm, 80 cm, 120 cm i 135 cm. Ciśnienie nominalne dla
wszystkich średnic 8 atm, RBP 20-24 atm. Koszulka 5-7F.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33111710-1, 33111730-7

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
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Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33111710-1– wyroby do angiografii Dodatkowe
kody CPV : 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

Część nr: 7 Nazwa: Stengraft obwodowy
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: Stengraft
obwodowy szt. 3 Stent wykonany ze stali nierdzewnej 316L, który znajduje się między dwiema
warstwami e PTFE, kompatybilny z prowadnikiem 0,035", balon niepodatny OTW. System
wprowadzania 80 i 135cm, dostępne średnice: 5,6,7,8,9,10 i 12 mm, dostępne długości: 16mm, 26mm,
37mm, 58mm (w zależności od średnicy). Kompatybilny z koszulką 6,7,8F (w zależności od średnicy).
Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm. RBP dla wszystkich średnic 12 atm.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33111710-1, 33111730-7

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

Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33111710-1– wyroby do angiografii Dodatkowe
kody CPV : 33111730-7 – wyroby do angioplastyki
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Część nr: 8 Nazwa: Stent uwalniający susbstancję antyproliferacyjną
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: Stent
uwalniający susbstancję antyproliferacyjną szt. 100 stent uwalniający substancję antyproliferacyjną
Sirolimus do zmian długich i krętych naczyń - stenty o budowie hybrydowej - substancja czynna Sirolimus - platforma: stent kobaltowo-chromowy o budowie hybrydowej: cele (komórki) zamknięte na
końcach stentu, cele (komórki) otwarte w środkowym segmencie stentu - stent zamontowany fabrycznie
na cewniku balonowym - minimalny zakres średnic - 2,5 - 4,5 mm - minimalny zakres długości - 8 - 40
mm - dostępność długości ≥ 44 mm dla średnic 2,5 - 3,5 mm - grubość ściany stentu - 0,065 mm
(0,0026") - stopień skrócenia stentu po rozprężeniu - 0,29% - crossing profile - 0,039" (dla stentów
zamontowanych na balonie o średnicy 3,0 mm) - ciśnienie RBP 14 atm - ciśnienie nominalne rozprężenia
stentu - 9 atm - możliwość zastosowania cewnika prowadzącego 5 F dla wszystkich rozmiarów stentów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33111710-1, 33111730-7

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

Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33111710-1– wyroby do angiografii Dodatkowe
kody CPV : 33111730-7 – wyroby do angioplastyki
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Część nr: 9 Nazwa: Stent uwalniający susbstancję antyproliferacyjną
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: Stent
uwalniający susbstancję antyproliferacyjną szt. 50 Stent uwalniający substancję antyproliferacyjną
Sirolimus do zmian długich i krętych naczyń, stenty o budowie hybrydowej o różnych średnicach
dystalnych/proksymalnych, substancja czynna - Sirolimus, platforma: stent kobaltowo-chromowy o
budowie hybrydowej: cele (komórki) zamknięte na końcach stentu, cele (komórki) otwarte w
środkowymsegmencie stentu, stent zamontowany fabrycznie na cewniku balonowym, minimalny zakres
średnic - 2,75 - 2,25 mm, 3,0 - 2,5 mm, 3,5 - 3,0 mm, minimalny zakres długości - 40 - 60 mm, grubość
ściany stentu - 0,065 mm (0,0026"), stopień skrócenia stentu po rozprężeniu - 0,29% crossing profile 0,039" (dla stentów zamontowanych na balonie o średnicy 3,0 mm), ciśnienie RBP 14 atm (dla
wszystkich dostępnych średnic), ciśnienie nominalne rozprężenia stentu 9 atm, możliwość zastosowania
cewnika prowadzącego 5 F dla wszystkich rozmiarów stentów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33111710-1, 33111730-7

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

Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33111710-1– wyroby do angiografii Dodatkowe
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kody CPV : 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

Część nr: 10 Nazwa: Wieńcowy cewnik balonowy - półpodatny
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: Wieńcowy
cewnik balonowy - półpodatny szt. 50 Profil wejścia (tip entry profile) 0,019’’, długośc końcówki (tip
length) 5 mm dla średnic 1.25 - 2.00 mm i 3.5 mm dla średnic 2.25 - 3.50mm, ciśnienie nominalne 7
ATM, długość systemu doprowadzającego 142 cm, dostępne długości: 6, 9, 12, 14, 15, 17, 20 mm,
dostępne średnice: 1.25,1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50 mm, RBP 16 ATM dla średnic 1.25 - 3.50
mm, shaft proksymalny 1.98 F, shaft dystalny: 2.40 F dla średnic1.25 - 2.00 mm i 2.70 F dla średnic2.25 3.50 mm, system RX
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33111710-1, 33111730-7

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

Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33111710-1– wyroby do angiografii Dodatkowe
kody CPV : 33111730-7 – wyroby do angioplastyki
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Część nr: 11 Nazwa: Wieńcowy cewnik balonowy - niepodatny
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: Wieńcowy
cewnik balonowy - niepodatny szt. 50 Ciśnienie nominalne 12 atm, RBP 20 atm, dostępne długości: 8,
13, 15, 18, 23 mm, dostępne średnice: 2.00, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00 mm, shaft proksymalny 1.98 F,
shaft dystalny 2.70 F profil wejścia (tip entry profile) 0,019’’, długość końcówki (tip length) 3.5 mm ±
0,5 mm, długość systemu doprowadzającego 142 cm, system RX
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33111710-1, 33111730-7

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

Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33111710-1– wyroby do angiografii Dodatkowe
kody CPV : 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

Część

Cewnik balonowy z powierzchnią pokrytą matrycą będącą mieszanką paclitacselu
12 Nazwa:

nr:

i jopromidu

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: Cewnik
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balonowy z powierzchnią pokrytą matrycą będącą mieszanką paclitacselu i jopromidu szt. 50 - brak
powłoki polimerowej - substancja czynna paclitaxel w dawce 3 µg/ mm2 w mieszance z syntetycznym
środkiem wiążącym - wymagane średnice: 2.0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/ 4.0 mm - minimalny wymagany
zakres długości 10-40 mm (min. 7 długości) - balon składany czteropunktowo - profil wejścia do zmiany
0,016" - shaft proksymalny 1,9F dla wszystkich rozmiarów - shaft dystalny 2,5F dla wszystkich
rozmiarów - długość uzytkowa 145 cm - ciśnienie nominalne 6 atm, ciśnienie RBP 14 atm udokumentowana długość podwójnej terapii przeciwpłytkowej w zastosowaniu samodzielnym oraz
BMS-ISR – 4 tygodnie - potwierdzone klinicznie zastosowanie w leczeniu zmian de novo bezpieczeństwo i skuteczność użycia poparte min. 4 wieloośrodkowymi randomizowanymi badaniami
klinicznymi w leczeniu ISR
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33111710-1, 33111730-7

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

Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33111710-1– wyroby do angiografii Dodatkowe
kody CPV : 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

Część

Cewnik balonowy pokryty lekiem do zabiegów angioplastyki w zakresie tętnic
13 Nazwa:

nr:

obwodowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Cewnik
balonowy pokryty lekiem do zabiegów angioplastyki w zakresie tętnic obwodowych szt. 20 ‒ substancja
czynna paclitaxel w dawce 3 µg/ mm2 w mieszance z biologicznym środkiem wiążącym (resweratrol) ‒
system OTW ‒ kompatybilne z prowadnikiem 0,014” i 0,035” ‒ koszulka 4 F dla prowadnika 0.014” oraz
5F i 6F dla prowadnika 0.035” ‒ dostępna długość systemu roboczego: 75 cm, 130 cm ‒ średnice 1.5 –
3.0 mm dla prowadnika 0.014” oraz 4.0 – 8.0 mm dla prowadnika 0.035” ‒ dostępne długości 40, 60, 80,
120, 150 mm (w zależności od średnicy balonu) ‒ ciśnienie nominalne 6 atm ‒ data ważności: 24
miesiące od daty produkcji
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33111710-1, 33111730-7

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

Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33111710-1– wyroby do angiografii Dodatkowe
kody CPV : 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

Część nr: 14 Nazwa: Wieńcowy cewnik balonowy - półpodatny
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: Wieńcowy
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cewnik balonowy - półpodatny szt. 500 Typ: RX “rapid exchange”ciśnienie nominalne 8 atm ciśnienie
RBP 14 atm. profil balonu 0,027” dla średnicy 2,5 mm (pomiar zgodnie z zaleceniami FDA w
najszerszym miejscu) dla balonu o średnicy 1,5mm - obecność jednego markera profil wejścia końcówki
balonu 0,016” końcówka w połączeniu z niskim profilem zapewnia łatwość przejścia przez ciasne, kręte i
zwapniałe zmiany w naczyniach nowy materiał balonu Fulcrum Lite bardzo trwały i odporny na
uszkodzenia gwarantowana możliwość minimum 10 krotnej inflacji do RBP wymagane średnice balonu
od 1,5 do 4,0 mm dla średnic od 2,0 do 4,0 mm skok średnicy balonu co 0,25 mm wymagane długości od
6,0 do 30,0 mm w tym długość 10 mm cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (min.0,056”)
we wszystkich rozmiarach
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33111710-1, 33111730-7

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

Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33111710-1– wyroby do angiografii Dodatkowe
kody CPV : 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

Część nr: 15 Nazwa: Wieńcowy cewnik balonowy niepodatny
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: Wieńcowy
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cewnik balonowy niepodatny szt. 500 Typ: “rapid exchange” - średnice balonu (mm): 2,0; 2,25; 2,5; 2,75;
3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0mm - różne długości balonu: 6; 8, 12, 15, 20, 27 mm - typ balonu “noncompliant” - nowy materiał balonu na bazie nylonu znakomicie utrzymuje zadany wymiar zarówno
wzdłużny jak i poprzeczny (średnica) - materiał bardzo trwały i odporny na uszkodzenia gwarantowana
możliwość minimum 10 krotnej inflacji do RBP - nominal pressure 12 atm. dla wszystkich rozmiarów rated burst pressure 20 atm. dla wszystkich rozmiarów - distal shaft 2,5 F (dla cewników o śr. 2,0-3,75
mm) - distal shaft 2,7F (dla cewników o śr. 4,0-5,0 mm) - długość użytkowa cewnika 142 cm selektywne pokrycie balonu materiałem hydrofilnym Selective Dura – TracTM – zapobiega
przemieszczaniu się podczas inflacji - entry profile 0,015” - cewnik balonowy przeznaczony do
doprężania stentów - cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (min.0,056”) w rozmiarach
2,00-4,00 mm oraz cewnikiem 6F(min.0,068”) w rozmiarach 4,5 oraz 5,00 mm
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33111710-1, 33111730-7

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

Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33111710-1– wyroby do angiografii Dodatkowe
kody CPV : 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

Część nr: 16 Nazwa: Cewniki diagnostyczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Cewniki
diagnostyczne szt. 200 - światło wewnętrzne dla 6F 1.42mm /.056”/, dla 5F lewy 1.19mm /.047”/, 5F
prawy 1.14mm /.045”/ (dwie różne średnice przy 5F do prawej i lewej tętnicy: większy przepływ do LCA
i lepsze podparcie do RCA) - długości cewnika 100,110, 125cm, oraz 80 i 90cm - maksymalne ciśnienie
przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika 1200 PSI. - jednorodne podwójne zbrojenie
metalowe na całej długości. - konstrukcja strefowa: cztery strefy sztywności na długości cewnika miękkie pierwsze zagięcie i atraumatyczna końcówka
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33111710-1, 33111730-7

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

Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33111710-1– wyroby do angiografii Dodatkowe
kody CPV : 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

Część nr: 17 Nazwa: Wieńcowy cewnik balonowy półpodatny
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: Wieńcowy
cewnik balonowy półpodatny szt. 500 - średnice1.20-4.00mm(1.20, 1.50, 2.00,2.25, 2.50, 2.75, 3.00,
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3.25, 3.50, 3.75, 4.00) - w średnicy 1.20 oraz 1.50mm dostępne dwie sztywności szaftu do zmian krętych
i CTO (Push) - długości 8-20mm(8, 12, 15, 20) oraz 30mm dla średnic 2.0–4.0mm - dostępne dwa typy
balonów: Monorail i OTW we wszystkich rozmiarach - hydrofilne pokrycie shaft’u ciśnienie nominalne
6atm - ciśnienie RBP 18 atm dla 1.20mm, 14atm dla 1.50-3.25 oraz 12atm dla 3.50-4.00 - profil
końcówki natarcia lesion entry profile 0.017” dla wszystkich rozmiarów - możliwość zwiększenia
średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o ponad 6% dla wszystkich rozmiarów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33111710-1, 33111730-7

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

Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33111710-1– wyroby do angiografii Dodatkowe
kody CPV : 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

Część nr: 18 Nazwa: Wieńcowy cewnik balonowy niepodatny
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:- Średnice 2.00
-6.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00) - długości 6-30mm
(6, 8, 12, 15, 20,30) dla średnic 2.00 –4.00mm, długości 6-20mm dla średnic 4,50 i 5,00mm (6, 8, 12, 15
,20) oraz długości 8-20mm dla średnic 5.50 i 6.00mm (8, 12, 15, 20) - dwusegmentowa budowa shaft’u
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wewnętrznego ciśnienie nominalne12atm ciśnienie RBP 20atm dla 2.00-4.00 18atm dla 4.50-6.00(RBP
dla 3.00-20atm) - profil końcówki natarcia lesion entry profile -0.017” dla wszystkich rozmiarów - duża
niepodatność (precyzja doprężenia stentu), przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o
mniej niż 4,4% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00–3.13mm); - przyrost średnicy w zakresie od 12atm.
do 18atm wynosi zaledwie 3%
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33111710-1, 33111730-7

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

Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33111710-1– wyroby do angiografii Dodatkowe
kody CPV : 33111730-7 – wyroby do angioplastyki
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