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

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.zdrowie.walbrzych.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/zdrowie_walbrzych

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa Lamp bakteriobójczych , zastawek i pierścieni, czujników do pomiaru SpO2, rękojeści staplera
edoskopowego, akcesoriów do aparatu do hemofiltracji PRISMAFLEX...
Numer referencyjny: Zp/22/PN-20/19

II.1.2)

Główny kod CPV
33140000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Dostawa Lamp bakteriobójczych z osprzętem, zastawek i pierścieni, jednorazowych czujników do pomiaru
SpO2, jednorazowych rękojeści staplera edoskopowego, akcesoriów do aparatu do hemofiltracji PRISMAFLEX,
zestawów do nebulizacji, czujników tlenu, układów oddechowych i papierów rejestracyjnych.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 11

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Lampy bakteriobójcze wraz z osprzętem.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
L.p: Asortyment RAZEM
szt.
1. Lampa bakteriobójcza przepływowa duża naścienna z licznikiem 20
2. Lampa bakteriobójcza przepływowa mała naścienna z licznikiem 12
3. Lampa bakteriobójcza dwufunkcyjna przepływowa naścienna z dwoma licznikami 8
4. Lampa bakteriobójcza mobilna mała 2
5. Lampa bakteriobójcza mobilna duża 1
6. Licznik do lampy bakteriobójczej 63
7. Filtr do lampy bakteriobójczej 614
8. Wkład do lampy bakteriobójczej 215
9. Wentylator do lampy bakteriobójczej 108
Lampa bakteriobójcza przepływowa duża naścienna z licznikiem
Parametry techniczne Potwierdzenie
1 Przepływowa lampa bakteriobójcza dezynfekuje powietrze w obecności personelu i pacjentów TAK
2 Możliwość przebywania personelu w pomieszczeniu podczas pracy lampy. TAK
3 Napięcie zasilania 230V, 50Hz
4 Moc pobierania z sieci – lampy energooszczędne max. 115 VA
5 Element emitujący promieniowanie UV-C 2 x TUV 55W
PHILIPS lub równoważna
6 Trwałość promiennika min 8000 h
7 Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C TAK
8 Minimalna wydajność wentylatora 199 m³/h
9 Dezynfekowana kubatura 45-90 m³
10 Powierzchnia (zasięg) działania lampy 18-36 m²
11 Licznik cyfrowy z mikroprocesorem z wyświetlaczem
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4-polowym LED z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promiennika TAK
12 Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego I
13 Masa max. 9,5 kg
14 Wymiana filtra bez użycia narzędzi TAK
15 Zapasowe filtry min. 5 szt.
16 Montaż do ściany z obu stron lampy, przy pomocy uchwytów (efekt solidnego/stabilnego umocowania lampy
na ścianie) lub przejezdna. TAK
17 Deklaracja Zgodności TAK
Lampa bakteriobójcza przepływowa mała naścienna z licznikiem
Parametry techniczne Potwierdzenie
1 Przepływowa lampa bakteriobójcza dezynfekuje powietrze w obecności personelu i pacjentów TAK
2 Możliwość przebywania personelu w pomieszczeniu podczas pracy lampy. TAK
3 Napięcie zasilania 230V, 50Hz
4 Moc pobierania z sieci – lampy energooszczędne max. 75 VA
5 Element emitujący promieniowanie UV-C 2 x TUV 30W
PHILIPS lub równoważna
6 Trwałość promiennika min 8000 h
7 Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C TAK
8 Minimalna wydajność wentylatora min. 132 m³/h
9 Dezynfekowana kubatura 25-50 m³
10 Powierzchnia (zasięg) działania lampy 10-20 m²
11 Licznik cyfrowy z mikroprocesorem z wyświetlaczem
4-polowym LED z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promiennika TAK
12 Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego I
13 Masa max. 9 kg
14 Wymiana filtra bez użycia narzędzi TAK
15 Zapasowe filtry min. 5 szt.
16 Montaż do ściany z obu stron lampy, przy pomocy uchwytów (efekt solidnego/stabilnego umocowania lampy
na ścianie) lub przejezdna. TAK
17 Deklaracja Zgodności TAK
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków jaka można użyć w opisie, pełny opis
przedmiotu zamówienia znajduje się stronie BIP Zamawiającego w SIWZ.
II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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Opcje: nie
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zastawki i pierścienie.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ
1. Zastawka Ahmeda model FP7- Wykonana z elastycznego silikonu do zastosowań medycznych. Zawór
silikonowy z 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, o średnicy 11,0mm,
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 średnicy 11,0mm,
12,0mm, 12,5mm, 13,0mm, 13,5 mm, 14,0mm op. 5

II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

5 / 17

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Jednorazowy czujnik pomiaruSpO2 do pulsoksymetru w technologii NELLCOR OxiMax dla noworodków i
niemowląt.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
LP Asortyment szczegółowy J.m. Ilość
1 Czujnik jednorazowego użytku do pomiaru saturacji dla noworodków <3 kg> i dorosłych >40 kg szt. 2 500
2 Czujnik jednorazowego użytku do pomiaru saturacji dla niemowląt od 3 do 20 kg szt. 1 000

II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego.
Część nr: 4
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ
1. Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowana artykulacją, przeznaczonego do ładunków
wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość
ramienia 28, 34 lub 44 cm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia.)
szt. 15
2. Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego, umożliwiającego wykonanie zespolenia
na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki cienkiej ( wysokość zszywki 1 mm po
zamknięciu), ładunki do tkanki standardowej ( wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki
pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8 mm), ładunki do ECR60W, ECR60B, ECR60D, ECR60G
tkanki grubej ( wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu). Wszystkie ładunki przechodzące przez trokar o
średnicy 12 mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar ładunku przy składaniu zamówienia.) szt. 96

II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dodatkowy kod CPV : 33168000-5 przyrządy do endoskopii

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Akcesoria do aparatu do hemofiltracji PRISMAFLEX.
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ
1.
ST 150 - filtr przeznaczony do ciągłego kontrolowania gospodarki płynowej i leczenia nerkozatępczego,
połączony na stałe do linii dostępu krwi, linii zwrotu krwi, linii dopływu dializatu oraz linii odprowadzającej zużyty
płyn.
szt. 120
2. TPE 2000 - Zestaw składający się z filtra osocza* (wykonanego z pustych w środku włókien
polipropylenowych) oraz drenów, służący do przeprowadzania plazmaferezy leczniczej, a więc jego użycie jest
wskazane w przypadku chorób, które wymagają usunięcia składników osocza. szt. 50
3. Linia wapnia szt. 200
4. Worek na dializat o pojemności 5 l szt. 50
5. Worek na dializat o pojemności 9 l szt. 20
6. Łącznik Y do recyrkulacji szt. 50

II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestawy do nebulizacji jednorazowego użytku.
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ
1. Nebulizator – komplet (dren, maska lub ustnik, pojemnik na lek) w zależności od potrzeb. szt. 5 000

II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Maski oraz akcesoria do NWM (Nieinwazyjna Wentylacja Mechaniczna) i bezdechu sennego.
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ
1. Maska AMARA Full Face (dostępność w rozmiarze S – L) szt. 30
2 Maska MIRAGE QUATTRO (dostępność w rozmiarze S – L) szt. 15
3 Maska AMARA VIEW (dostępność w rozmiarze S – L) szt. 15
4 Maska AMARA AIR FIT 10 (dostępność w rozmiarze S – L) szt. 15
5 Maska DREAM WEAR FULL FACE (dostępność w rozmiarze S – L) szt. 10
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6 Maska WEINMAN JOYCE ONE ustno – nosowa uniwersalna szt. 5
7 Maska WEINMAN JOYCE silk gel ustno - nosowa szt. 5
8 Układ do respiratora Trilogy/Bipap jednoramienny dł. 180 cm. szt. 30
9 Port tlenowy szt. 20
Części zużywalne, wymienne :
10 Kołnierz do maski AMARA Full Face (S – L) szt. 10
11 Uprząż do maski AMARA Full Face szt. 10
II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dodatkowy kod CPV : 33157100-6 – maski do gazów medycznych

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Czujniki tlenu PRIMUS
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ
1. Czujnik tlenu do pomiaru stężenia O2 w aparatach do znieczuleń Primus firmy Drager szt. 8

II.2.5)

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

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Czujniki tlenu FABIUS
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ
1. Czujnik tlenu do pomiaru stężenia O2 w aparatach do znieczuleń Fabius firmy Drager szt. 6

II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Układ oddechowy dla dorosłych, jednorazowego użytku do respiratora Newport E 100 M (sterylny, pakowany
pojedynczo).
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ
1. Układ oddechowy dla dorosłych, jednorazowego użytku do respiratora Newport E 100 M (sterylny, pakowany
pojedynczo). szt. 200
2. Zatyczka, kapturek zabezpieczający układ oddechowy do respiratora Newport E 100 M (sterylny, pakowany
pojedynczo) szt. 200

II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Papier rejestracyjny do EKG,USG i defibrylatorów.
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. Nazwa asortymentu Jedn. miary Ilość
1. Papier do EKG 110 mm x 10 m rolka 900
2. Papier do EKG i USG 112 mm x 25 m rolka 2200
3. Papier do EKG 110 mm x 40 m krata rolka 60
4. Papier do EKG 110 mm x 140 mm x140 mm składanka sztuk 3060
5. Papier do EKG 100 mm x 40 m krata rolka 40
6. Papier do EKG 58 mm x 25 m rolka 120
7. Papier do EKG 114 mm x 150 mm x 64 mm składanka sztuk 40
8. Papier do EKG 210 lub 212 mm x 20 m rolka 60
9. Papier do EKG 60 mm x 25 m rolka 140
10. Papier do USG 110 mm x 20 m rolka 610
11. Papier do USG 84 mm x 12,5 m rolka 20
12. Papier do USG 210 mm x 25 m rolka 60
13. Papier Helige 210 mm x 295 mm x 150 mm składanka sztuk 100
14. Papier do defibrylatora 106 mm x 25 m rolka 40
15. Papier do defibrylatora 50 mm x 30 m rolka 20
16. Papier do defibrylatora 90 mm x 90 mm x 200 mm składanka sztuk 100
17. Papier do defibrylatora kompatybilny z urządzeniem
Lifepak 15, 100-107 mm x 21-23 m. rolka 200

II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
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II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dodatkowy kod CPV : 33198000-4 – szpitalne wyroby papierowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
oraz dokumentów do których 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 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;
2) posiadanie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie
zalega z uiszczaniem podatków – na podstawie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3) posiadanie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - na podstawie
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnie,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
oraz dokumentów do których 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 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;
2) posiadanie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie
zalega z uiszczaniem podatków – na podstawie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
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odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3) posiadanie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - na podstawie
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zaleg .... Ze względu na ograniczoną liczbę znaków jaka można użyć w
opisie, pełny opis przedmiotu zamówienia znajduje się stronie BIP Zamawiające
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
oraz dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą tj. :
1) posiadanie zdolności zawodowych w zakresie świadczenia dostaw odpowiadających swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia - na podstawie wykazu dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
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. posiadają co najmniej dwie dostawy w zakresie odpowiadającym
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w szczególności tj. w zakresie pakietu nr od 1 do 10 materiał
medyczny, pakietu nr 11 szpitalne wyroby papierowe.
dla pakietu nr 1 – 38 500,00 zł;
dla pakietu nr 2 – 11 250,00 zł;
dla pakietu nr 3 – 30 000,00 zł;
dla pakietu nr 4 – 34 500,00 zł;
dla pakietu nr 5 – 50 000,00 zł;
dla pakietu nr 6 – 7 000,00 zł;
dla pakietu nr 7 – 27 500,00 zł;
dla pakietu nr 8 – 1 200,00 zł;
dla pakietu nr 9 – 4 000,00 zł;
dla pakietu nr 10 – 7 000,00 zł;
dla pakietu nr 11 – 26 000,00 zł;
każda z dostaw;

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/06/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 24/06/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej (Biblioteka), Budynek C Szpitala w
dniu 24.06.2019 r. o godz. 10:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt 1 i/lub 4 ustawy Pzp b) spełniają
warunki udziału w postępowaniu, tj. posiadają co najmniej dwie dostawy w zakresie odpowiadającym swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w szczególności materiałów medycznych, tj. w zakresie pakietu nr od 1
do 10 materiał medyczny, pakietu nr 11 szpitalne wyroby papierowe.
Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:
dla pakietu nr 1 – 1 900,00 zł.
dla pakietu nr 2 – 560,00 zł.
dla pakietu nr 3 – 1 500,00 zł.
dla pakietu nr 4 – 1 700,00 zł.
dla pakietu nr 5 – 2 500,00 zł.
dla pakietu nr 6 – 350,00 zł.
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dla pakietu nr 7 – 1 400,00 zł.
dla pakietu nr 8 – 60,00 zł.
dla pakietu nr 9 – 200,00 zł
dla pakietu nr 10 – 350,00 zł
dla pakietu nr 11 – 1300,00 zł
DATĄ UZNANIA WPŁATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO.
Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A O/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.
Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących form:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 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. z 2018r., poz. 110,
650, 1000 i 1669)
W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, wymagane jest
załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej.
Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z
ustawą Pzp. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Specjalistyczny Szpital im.
dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.
Wadium zostanie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust.1-4 Pzp,
Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.
Wypełniony wzór oferty wraz z formularzem cenowym– załącznik nr 1 i 2 do SIWZ
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – wypełniony przez Wykonawcę w częściach:
- Część I – „Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub
podmiotu zamawiającego”,
- Część II – „Informacje dotyczące Wykonawcy” – pkt. A, B, C, D,
. Część III – „Podstawy wykluczenia” – pkt. A, B, C, D,
- Część IV „Kryteria kwalifikacji”:
– : Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji
- Część VI „Oświadczenia końcowe”.
Części i punkty których Zamawiający winien nie wypełniać zostały przez Zamawiającego wykreślone.
Z zastrzeżeniem, iż JEDZ musi być złożony w formie zgodnej z treścią pkt. VIII do SIWZ (Pozostałe informacje)
Potwierdzenie wniesienia wadium
Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO – załącznik nr 6 do SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące akceptacji projektu umowy - załącznik nr 7
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska
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VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180, ust. 5 zdanie drugie Pzp w
terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.
Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2019

