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S137

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I. II. III. IV. VI.
Polska-Wałbrzych: Materiały medyczne
2019/S 137-336902
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4
Wałbrzych
58-309
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel.: +48 746489700
E-mail: dorota.piekarz@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
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać na adres podany powyżej
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 materiałów medycznych dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki
Numer referencyjny: Zp/39/PN-37/19
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II.1.2) Główny kod CPV
33140000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
Liczba pakietów – 8
Pakiet nr 1 – Szczotka do chirurgicznego mycia rąk
Pakiet nr 2 – Ochrona pacjenta
Pakiet nr 3 – Elektrody zewnętrzne
Pakiet nr 4 – Zestaw do angiografii
Pakiet nr 5 – Uchwyt elektrody czynnej
Pakiet nr 6 – Elektroda neutralna
Pakiet nr 7 – Jałowe strzykawki do gazometrii
Pakiet nr 8 – Sprzęt jednorazowy
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: 8
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Szczotka do chirurgicznego mycia rąk
Część nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4) Opis zamówienia:
1. Jednorazowa szczotka do czyszczenia przedramion i rąk w strefach
wysokiego ryzyka – chirurgiczne mycie rąk szt. 5 000
Parametry:
— posiada nylonową miękką szczoteczkę i polietylenową gąbkę z drugiej
strony,
— gąbeczka nasączona środkiem do dezynfekcji i mycia rąk –
chlorheksydyna,
— w opakowaniu znajduje się patyczek do czyszczenia paznokci,
— szczoteczka – sterylizowana metodą z użyciem tlenku etylenu,
— opakowanie – 1 gąbka połączona ze szczoteczką + patyczek do
paznokci
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
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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
Główny kod CPV: 33140000-3 – materiał medyczny
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Ochrona pacjenta
Część nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4) Opis zamówienia:
1. Ochrona pacjenta
(jednorazowa koszula, majtki) kpl. 4 000
Parametry:
— jednorazowa koszula dla pacjenta, wykonana z włókniny SMS, rozpinana
z przodu na całej długości, wyposażona w zapięcia typu rzep (min. 3),
rozmiar uniwersalny,
— majtki dla pacjenta, polipropylen min. 40 g/m2, rozmiar uniwersalny
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
Główny kod CPV: 33140000-3 – materiał medyczny
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II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Elektrody zewnętrzne
Część nr: 3
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4) Opis zamówienia:
1. Elektroda zewnętrzna szt. 500
Parametry:
Elektroda do defibrylacji, zsynchronizowanej kardiowersji i stymulacji
zewnętrznej jednorazowego użytku kompatybilna z defibrylatorem
Lifepack; Cardio AID, Cardio AID 200B. Elektroda standardowa użytkowana
u pacjentów powyżej 25 kg masy ciała, o powierzchni całkowitej 148 cm2
oraz powierzchni aktywnej 95 cm2. Elektroda pakowana parami z kablem
jednorazowego użytku o długości 120 cm, do wyboru kabel schowany w
pojedynczym opakowaniu lub wystający na zewnątrz. Szerokość pierścienia
1,3 cm.
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
Główny kod CPV: 33140000-3 – materiał medyczny
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Zestaw do angiografii
Część nr: 4
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Zestaw do angiografii
Szt. 1 000
Parametry:
— Serweta główna 225x380 cm z dwoma otworami promieniowymi i
dwoma otworami udowymi, otwory otoczone taśmą lepną, transparentna
folia do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego po obu stronach,
— Miska 500 ml,
— Miska 250 ml,
— Fartuchy wzmocnione L oraz XL,
— Serweta z pulpą celulozową 60x90 - 2 pcs,
— Serweta na stolik instrumentariuszki 150x200 cm,
— Osłona foliowa z gumką typu beret 100x100 cm,
— Osłona foliowa z gumką typu beret 120x120 cm,
— Osłona foliowa z gumką typu beret 50x50 cm,
— Gąbka do dezynfekcji pola - 4 szt.,
— Kleszczyki plastikowe,
— Strzykawka 20 ml - 2 szt.,
— Strzykawka 10 ml - 2 szt.,
— Igła bezpieczna 21G,
— Skalpel nr 11 (bezpieczny),
— Miska na prowadniki pojemność 2,5 l,
— Gaziki 7,5x7,5 cm - 100 szt.,
— Probówka do ACT plastikowa (trzy reagenty krzepnięcia – celit, kaolin,
kryształki szkła),
— Introducer promieniowy 6FR długość 11 cm, zestaw zawiera introducer
z kranikiem do przepłukiwania, dylator, prowadnik stalowy, igłę
angiograficzną, identyfikacja kolorystyczna na główce introducera,
— Introducer udowy długość 11 cm, 6FR/7 FR/8 FR/9 FR/10 (do wyboru
przez Zamawiającego) zestaw zawiera introducer z kranikiem do
przepłukiwania, dylatator, prowadnik stalowy, igłę angiograficzną,
identyfikacja kolorystyczna na główce introducera,
— Inflator 30ATM, pojemność 20 ml, mechanizm do szybkiej deflacji typu
Selock, dren z kranikiem 27 cm
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

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:336902-2019:TEXT:PL:HT... 2019-07-18

Dostawy - 336902-2019 - TED Tenders Electronic Daily

Strona 6 z 14

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Główny kod CPV: 33140000-3 – materiał medyczny
Dodatkowe kody CPV: 33141620-2 zestawy medyczne (pakiet nr 4)
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Uchwyt elektrody czynnej
Część nr: 5
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4) Opis zamówienia:
1. Uchwyt elektrody czynnej
(jednorazowe elektrody elektrochirurgiczne)
szt. 500
Parametry:
— Uchwyt elektrody czynnej jednorazowego użytku z dwoma przyciskami
cięcie i koagulacja z elektrodą nożową 70 mm i kablem długości 3 m,
— Średnica szaftu 2,38 mm;
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
Główny kod CPV: 33140000-3 – materiał medyczny
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Elektroda neutralna
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
II.2.4) Opis zamówienia:
1. Elektroda neutralna jednorazowa do diatermii
Szt. 500
Parametry:
— Elektroda neutralna jednorazowa,
— Hydrożel,
— Dzielona dla dorosłych i dzieci z systemem rozprowadzającym prąd
równomiernie na całej powierzchni elektrody,
— Nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola
operacyjnego 176x122 mm; 110 cm2
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
Główny kod CPV: 33140000-3 – materiał medyczny
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Jałowe strzykawki do gazometrii
Część nr: 7
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4) Opis zamówienia:
1. Jałowe strzykawki do gazometrii 1 ml bez igły
Szt. 500
Parametry:
— Strzykawki do gazometrii 1 ml,
— Pakowane indywidualnie, hermetycznie,
— Sterylne,
— Produkt posiadający certyfikat CE,
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— Nietłukący materiał
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
Główny kod CPV: 33140000-3 – materiał medyczny
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Sprzęt jednorazowy
Część nr: 8
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4) Opis zamówienia:
1. Jednorazowy, wysoko chłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół
operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF. Wytwarzany
zgodnie z normą ISO 13485 (potwierdzone certyfikatem). Zbudowany z
mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14 mm
(pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej
0,7 mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm
(+/-1 cm)x225 cm (+/-4 cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni
(bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry
pacjenta. Wchłanialność min. 3 200 g/m2 potwierdzona badaniem
akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po
rozpakowaniu, nadrukowana nazwa produktu lub producenta. Gramatura
produktu 125 g/m2 (+/-1 %).
Produkt o przeciętnym czasie spalania nie krótszym niż 9s wg 16CFR1610
klasa I. Pakowane w zbiorcze podwójne opakowanie foliowe i karton po 50
szt.
Szt. 3 000
2. Jednorazowa osłona na podłokietnik stołu operacyjnego o długości 7576 cm, szerokości 33. Posiadająca co najmniej jedną opaskę szt. 3 000
3. Prześcieradło na pacjenta 140x200 cm szt. 3 000
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4. Serweta chłonna z pulpą celulozową 60x60 cm szt. 3 000
5. Opaska promieniowa ze strzykawką w komplecie rozmiar S, M, L szt. 2
000
6. Fartuchy pełnochronne, wykonane z włókniny SMMS, sterylne, gramatura
włókniny 35 g/m2, rozmiary M-XXL szt. 3 500
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
Główny kod CPV: 33140000-3 – materiał medyczny
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
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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;
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.:
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 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 odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia, a w szczególności: materiałów medycznych (pakiet nr 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8), zestawy medyczne (pakiet nr 4), na kwotę minimum:
Dla pakietu nr 1 - 6 300,00 PLN;
Dla pakietu nr 2 - 15 000,00 PLN;
Dla pakietu nr 3 - 16 300,00 PLN;

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:336902-2019:TEXT:PL:HT... 2019-07-18

Dostawy - 336902-2019 - TED Tenders Electronic Daily

Strona 11 z 14

Dla pakietu nr 4 - 96 000,00 PLN;
Dla pakietu nr 5 - 1 500,00 PLN;
Dla pakietu nr 6 - 1 400,00 PLN;
Dla pakietu nr 7 - 700,00 PLN;
Dla pakietu nr 8 - 66 700,00 PLN;
Każda z dostaw;
2) spełnianie warunków określonych przez Zamawiającego w Zał. nr 1 do
SIWZ:
— na podstawie oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot
zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z
dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 175),
— na podstawie opisów, fotografii (katalogów) przedmiotu zamówienia w
języku polskim odzwierciedlających parametry przedmiotu zamówienia
zgodnego z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
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
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: 21/08/2019
Czas lokalny: 09:00
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: 21/08/2019
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego Sala konferencyjna Szpitala (Biblioteka)
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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:
Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:
Dla pakietu nr 1 – 300,00 PLN.
Dla pakietu nr 2 – 800,00 PLN.
Dla pakietu nr 3 – 800,00 PLN.
Dla pakietu nr 4 – 4 800,00 PLN.
Dla pakietu nr 5 – 80,00 PLN.
Dla pakietu nr 6 – 70,00 PLN.
Dla pakietu nr 7 – 30,00 PLN.
Dla pakietu nr 8 – 3 500,00 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 formach:
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)
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 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 4.5.2016,
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 Jarosław Golec, e-mail:
iod@zdrowie.walbrzych.pl, tel. +48 746489696;
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawy materiałów medycznych dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki nr
Zp/39/PN-37/19 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 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;
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• 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 danych osobowych bezpośrednio 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;
• posiada:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
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.
• 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 danych
osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.
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 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
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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:
15/07/2019
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