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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243896-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Materiały medyczne
2019/S 101-243896
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:
„Dostawy: pojemnik do odsysania pola operacyjnego, Pojemnik do badań histopatologicznych, uchwyt
monopolarny, klipsy polimerowe, igły insuflacyjne, dreny do laparoskopii, tamponada nosowa...
Numer referencyjny: Zp/28/PN-26/19

II.1.2)

Główny kod CPV
33140000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
„Dostawy: pojemnik do odsysania pola operacyjnego, Pojemnik do badań histopatologicznych, uchwyt
monopolarny, klipsy polimerowe, igły insuflacyjne, dreny do laparoskopii, tamponada nosowa, akcesoria do
neuromonitoringu, pokrowiec na aparaturę, dreny, uchwyt elektrod, trokary.”

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: 12

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pojemnik do odsysania pola operacyjnego.
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, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. Asortyment szczegółowy jednost miary ilość
1. Pojemnik do odsysania ran o pojemności 200 ml sterylny podwójnie pakowany. szt. 12 000

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: 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

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: 331416-6 zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pojemniki do badań histopatologicznych.
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, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. Asortyment szczegółowy jednost miary ilość
1. 15 ml szt. 12000
2. 30 ml szt. 6000
3. 100 ml szt. 4500
4. 200 ml szt. 100
5. 250 ml szt. 2600
6. 500 ml szt. 5000
7. 1 000 ml szt. 5000
8. 2 000 ml szt. 6000
9. 2 500 ml szt. 700
10. 3 000 ml szt. 500
11. 5 000 ml szt. 250

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

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 – materiały medyczne

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

27/05/2019
S101
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 17

3 / 17

Dz.U./S S101
27/05/2019
243896-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

4 / 17

Czujnik monopolarny z 3 przyciskami
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, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. Asortyment szczegółowy J.m. Ilość
1. Uchwyt monopolarny z 3 przyciskami pracującymi w trybie Valleeylab 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

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 – materiały medyczne

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Klipsy polimerowe.
Część nr: 4

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, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. Asortyment szczegółowy jedn. miary ilość
1. klipsy z niewchłanialnego polimeru:
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— możliwość zamykania naczyń od 2 mm do 16 mm,
— łukowaty kształt pozwalający objąć większą ilość tkanki,
— zintegrowane ząbki zapewniające stabilność na tkankach,
— zamek gwarantujący bezpieczeństwo wraz ze zwrotnie wyczuwalnym zamknięciem,
— uchwyty stabilizujące klips w klipsownicy eliminujące możliwość wypadania,
— zasobniki z 4 i 6 klipsów w 4 rozmiarach z oznaczeniem kolorystycznym nie powodujące zakłóceń w
rezonansie magnetycznym,
— kompatybilne z klipsownicami do chirurgii tradycyjnej i laparoskopowej.
Do każdego zasobnika dołożona naklejka do wklejenia do dokumentacji pacjenta zawierająca datę ważności, nr
parti oraz nr RE
Zamawiający określi ilość oraz rodzaj zamawianego asortymentu.
Szt. 2 880
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

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 – materiały medyczne

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Igły insuflacyjne.
Część nr: 5

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, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. Asortyment szczegółowy jednost miary ilość
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1. Igła insuflacyjna jednorazowego użytku, wizualny i dźwiękowy wskaźnik położenia igły, średnica 14G, długość
120 mm (1 op. = 10 szt), op. 10
2. Igła insuflacyjna jednorazowego użytku, wizualny i dźwiękowy wskaźnik położenia igły, średnica 14G, długość
150 mm (1 op. = 10 szt), op. 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: 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

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 33162200-5 przyrządy używane na salach operacyjnych

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dreny do laparoskopii.
Część nr: 6

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, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. Asortyment szczegółowy jednost miary ilość
1. Dren wielorazowy w torze napływu kompatybilny z pompą firmy Stryker (1 op. = 20 szt.) op. 20
2. Dren jednorazowy w torze napływu kompatybilny z pompą firmy Stryker szt. 60
3. Dren wielorazowy silikonowy z podgrzewaniem do insuflatora Pneumo Sure kompatybilny z posiadanym
insuflatorem Firmy Stryker (1 op. = 10 szt.) op. 20
Wszystkie w/w produkty mają być kompatybilne z posiadaną wieżą laparoskopową Stryker.

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

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: 33141640-6 dreny

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Tamponada nosowa.
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, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. Asortyment szczegółowy jednost miary ilość
1. Tamponada nosowa z powierzchnią Blu Glide, podwójnie zmniejszona przed włożeniem do zatok oraz
ułatwiającą usunięcie opatrunku.
Tamponada pokryta związkiem bakteriostatycznym, przeciwdziałający wzrostowi wirusów i bakterii na opatrunku
do siedmiu dni m.in:
Gronkowiec, laseczka sienna, yersinia, pałeczka krwawa, VRE, VSV, EMCV. Dł. 8 cm, gr. 1.5 cm, szer. 2.0 cm,
ze sznurkiem
(1 op. = 10 szt.) opak. 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: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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

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 materiały medyczne

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Akcesoria do neuromonitoringu do operacji onkologicznych gruczołu tarczowego.
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, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. Asortyment szczegółowy jedn. Miary ilość
Zestaw: x x
1. Rurka/tuba intubacyjna ze zintegrowaną elektrodą bierną jednokanałową:
— jednorazowe
— sterylne
— pakowane oddzielnie
— średnice wewnętrzne rurki od 5,5 mm do 8,5 mm szt. 30
2. Stymulator bipolarny
— jednorazowy
— sterylny
— pakowany oddzielnie
— długość przewodu min 200 cm szt. 30
3. Uziemienie i kabel referencyjny
— uziemienie z igłą do wkłucia w tkanki pacjenta
— długość igły 12 mm
— długość przewodu min 150 cm szt. 30
Zestawy muszą być kompatybilne z urządzeniem Inomed ..., które jest używane na bloku operacyjnym.
Rozmiar rurki/tuby intubacyjnej Zamawiający określi podczas składania zamówienia.

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
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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

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 materiały medyczne

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pokrowiec na aparaturę, zarękawek, kieszeń jednokomorowa, taśma samoprzylepna.
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, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. Asortyment szczegółowy jedn. miary ilość
1. Pokrowiec na aparaturę śr. 50 cm szt. 6 000
2. Pokrowiec na aparaturę śr. 80 cm szt. 6 000
3. Zarękawek chirurgiczny – zarękawek nieprzemakalny do zabezpieczenia przedramienia przed zamoczeniem
szt. 1 000
4. Kieszeń przylepna – samoprzylepna kieszeń jednokomorowa Roz. 60 cm x 60 cm do przechwytywania
płynów szt. 4 000
5. Samoprzylepna taśma włókniowa – taśma lepna do mocowania kabli i drenów na powierzchni obłożeń
operacyjnych szt. 6 000

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: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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

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: 33141320-9 igły medyczne

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dreny, drenaż pola i ran pooperacyjnych.
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, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. Asortyment szczegółowy jednost miary i lość
1. Dren Redona nr 8 szt. 400
2. Dren Redona nr 10 szt. 600
3. Dren Redona nr 12 szt. 2 000
4. Dren Redona nr 14 szt. 2 800
5. Dren Redona nr 16 szt. 2 800
6. Dren Redona nr 18 szt. 16 000
7. Sterylny pojemnik typu Redon o pojemności 200 ml do odsysania szt. 16 000

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: 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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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 materiały medyczne

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Uchwyt elektrod monopolarnych
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, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. Nazwa asortymentu Jedn. miary Ilość
1. Uchwyt elektrod monopolarnych z przełącznikiem, elektrodą i kablem do generatora elektrochirurgicznego,
jednorazowego użytku, sterylne
Szt. 16 000

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: 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

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 materiały medyczne

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Trokary i implanty do przepuklin okołostomijnych.
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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33140000
II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. Nazwa asortymentu Jedn. miary Ilość
1. Trokar optyczny X-One Optic 11 mm ze ściętą kaniulą spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana,
transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar posiada:
— uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, – dwustopniowy
zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, – zdejmowalną
uszczelkę, – wyraźne oznaczenie trokaru na grocie i kaniuli, – grot trójkątnie zakończony w kształcie stożka
(ze skrzydełkami) – wbudowana redukcja 5 mm-15 mm Może zostać wprowadzony jako pierwszy trokar
(pod kontrolą optyki) (1 op. = 6 szt.): op. 1 2. Trokar optyczny X-One Optic 12 mm ze ściętą kaniulą spiralnie,
jednorodnie, zewnętrznie żebrowana, transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar posiada:
— uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, – dwustopniowy zawór
do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, – zdejmowalną uszczelkę –
wyraźne oznaczenie trokaru na grocie i kaniuli
— grot trójkątnie zakończony w kształcie stożka (ze skrzydełkami), – wbudowana redukcja 5 mm-15 mm Może
zostać wprowadzony jako pierwszy trokar (pod kontrolą optyki) (1 op. = 6 szt.) op. 1
3. Trokar optyczny X-One Optic 15 mm ze ściętą kaniulą spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana,
transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar posiada:
— uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, – dwustopniowy
zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, – zdejmowalną
uszczelkę, – wyraźne oznaczenie trokaru na grocie i kaniuli, – grot trójkątnie zakończony w kształcie stożka
(ze skrzydełkami), – wbudowana redukcja 5 mm-15 mm Może zostać wprowadzony jako pierwszy trokar (pod
kontrolą optyki) (1 op. = 6 szt.) op 1
4. Trokar bezostrzowy X-Bladeless 12mm ze ściętą kaniulą spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana,
transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar posiada:
— uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, – dwustopniowy
zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, – zdejmowalną
uszczelkę, – wyraźne oznaczenie trokaru na grocie i kaniuli, – grot trójkątnie zakończony w kształcie stożka (ze
skrzydełkami), – 15 mm podwójną, rowkowaną końcówkę dylatacyjna (bezostrzową)
— 15 mm podwójną, rowkowaną końcówkę dylatacyjna (bezostrzową), – wbudowana redukcja 5 mm-12 mm (1
op = 6 szt.) op. 20
5. Trokar bezostrzowy X-Bladeless 15 mm ze ściętą kaniulą spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana,
transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar posiada:
— uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, – dwustopniowy
zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, – zdejmowalną
uszczelkę, – wyraźne oznaczenie trokaru na grocie i kaniuli, – grot trójkątnie zakończony w kształcie stożka (ze
skrzydełkami), – 15 mm podwójną, rowkowaną końcówkę dylatacyjna (bezostrzową), – wbudowana redukcja 5
mm-15 mm (1 op. = 6 szt.): op. 20
.....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
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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

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 materiały medyczne

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 Pzp, lub Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z
art. 24aa ustawy Pzp 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,
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odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
4) posiadanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego:
— na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21
Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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 12 materiały
medyczne.
Dla pakietu nr 1 – 11 600,00 PLN;
Dla pakietu nr 2 – 23 500,00 PLN;
Dla pakietu nr 3 – 27 000,00 PLN;
Dla pakietu nr 4 – 15 000,00 PLN;
Dla pakietu nr 5 – 1 100,00 PLN;
Dla pakietu nr 6 – 33 000,00 PLN;
Dla pakietu nr 7 – 5 000,00 PLN;
Dla pakietu nr 8 – 6 400,00 PLN;
Dla pakietu nr 9 – 41 000,00 PLN;
Dla pakietu nr 10 – 22 500,00 PLN;
Dla pakietu nr 11 – 45 000,00 PLN;
Dla pakietu nr 12 – 17 000,00 PLN;
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

Sekcja IV: Procedura
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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: 28/06/2019
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: 28/06/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej (Biblioteka), Budynek C Szpitala.

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.
Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:
Dla pakietu nr 1 – 600,00 PLN
Dla pakietu nr 2 – 1 200,00 PLN
Dla pakietu nr 3 – 1 350,00 PLN
Dla pakietu nr 4 – 750,00 PLN
Dla pakietu nr 5 – 50,00 PLN
Dla pakietu nr 6 – 1 650,00 PLN
Dla pakietu nr 7 – 250,00 PLN
Dla pakietu nr 8 – 350,00 PLN
Dla pakietu nr 9 – 2 100,00 PLN
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Dla pakietu nr 10 – 1 150,00 PLN
Dla pakietu nr 11 – 2 250,00 PLN
Dla pakietu nr 12 – 850,00 PLN
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 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 310)
Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać
okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.
Informacje dodatkowe:
— Wadium należy wnieść przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
— W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego Santander Bank Polska S.A. O/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.
— Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: WADIUM – nr zamówienia – nazwa postępowania
lub w inny sposób umożliwiający identyfikację postępowania, którego dotyczy.
— Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego.
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 wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty
należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Specjalistycznego Szpitala
im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na
cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert
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... Ze względu na ograniczoną liczbę znaków jaka można użyć w opisie, pełny opis
Przedmiotu zamówienia znajduje się stronie BIP Zamawiającego w SIWZ
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VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

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

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 Unii 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. Postępu 17a
Warszawa
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/05/2019
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