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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:339159-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Materiały medyczne
2019/S 138-339159
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 materiałów medycznych"
Numer referencyjny: Zp/42/PN-40/19

II.1.2)

Główny kod CPV
33140000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
"Dostawa materiałów medycznych"
Liczba pakietów – 12
Pakiet nr 1 – Igły do iniekcji jednorazowego użytku.
Pakiet nr 2 – Jednorazowy czujnik do pomiaru SpO2
Pakiet nr 3 – Cewniki Foley
Pakiet nr 4 – Maski krtaniowe, specjalistyczne, jednorazowego użytku
Pakiet nr 5 – Maski anestetyczne jednorazowego użytku niezbędne do prowadzenia znieczuleń w
Odcinku anestezjologii
Pakiet nr 6 – Filtry antybakteryjne, antywirusowe – sterylne, obwody oddechowe – sterylne,
Łączniki sterylne
Pakiet nr 7 – Tracheotomia przezskórna metodą Griggsa
Pakiet nr 8 – Filtry wydechowe
Pakiet nr 9 – Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca
Pakiet nr 10- Pułapka wodna WaterLock 2
Pakiet nr 11- Rurki intubacyjne, tracheotomijne, zestawy do odsysania zamkniętego
Pakiet nr 12- Łyżki do laryngoskopów i laryngoskopy jednorazowego użytku.

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:
Igły do iniekcji jednorazowego użytku.
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:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JED. MIARY ILOŚĆ NA 12 m-cy
1. Igła 0,33x12,,Luer op.100szt.
Jałowe, cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas
iniekcji, wykonane ze stali nierdzewnej, nietoksyczne, niepirogenne, dobrze dopasowane do strzykawki, o dużej
ostrości op. 15
2. Igła 0,5x25,,Luer op.100szt.
Jałowe, cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas
iniekcji, wykonane ze stali nierdzewnej, nietoksyczne, niepirogenne, dobrze dopasowane do strzykawki, o dużej
ostrości op. 140
3. Igła 0,6x30,,Luer op.100szt.
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Jałowe, cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas
iniekcji, wykonane ze stali nierdzewnej, nietoksyczne, niepirogenne, dobrze dopasowane do strzykawki, o dużej
ostrości op. 70
4. Igła 0,7x30,,Luer op.100szt.
Jałowe, cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas
iniekcji, wykonane ze stali nierdzewnej, nietoksyczne, niepirogenne, dobrze dopasowane do strzykawki, o dużej
ostrości op. 250
5. Igła 0,8x40,,Luer op.100szt.
Jałowe, cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas
iniekcji, wykonane ze stali nierdzewnej, nietoksyczne, niepirogenne, dobrze dopasowane do strzykawki, o dużej
ostrości op. 1000
6. Igła 0,9x40,,Luer op.100szt.
Jałowe, cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas
iniekcji, wykonane ze stali nierdzewnej, nietoksyczne, niepirogenne, dobrze dopasowane do strzykawki, o dużej
ostrości op. 500
7. Igła 1,1x40,,Luer op.100szt.
Jałowe, cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas
iniekcji, wykonane ze stali nierdzewnej, nietoksyczne, niepirogenne, dobrze dopasowane do strzykawki, o dużej
ostrości op. 600
8. Igła 1,2x40,,Luer op.100szt.
Jałowe, cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas
iniekcji, wykonane ze stali nierdzewnej, nietoksyczne, niepirogenne, dobrze dopasowane do strzykawki, o dużej
ostrości op. 950
Parametry techniczne:
— igły jednorazowego użytku pochodzące od jednego producenta
— pakowane pojedynczo, w papierowo-foliowych opakowaniach, w blistrach, łatwe w oddzieleniu,
— opakowanie igły umożliwiające otwarcie opakowania w sposób sterylny (część papierowo-foliowa przy
nasadzie igły łatwa do rozdzielenia się podczas otwarcia),
— pojedyncze opakowanie igły powinno posiadać nadruk w kolorze konektora oraz nazwę producenta lub
importera, numer serii i datę ważności, napisy w języku polskim,
— oznaczenie kolorystyczne rozmiaru igieł.
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
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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:
Jednorazowy czujnik do pomiaru SpO2
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:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ NA 24 m-cy
1. Jednorazowy czujnik do pomiaru SpO2, dla dorosłych i dzieci powyżej 10 kg,:
— sterylny,
— nie zawierający lateksu,
— do przyklejenia na czoło,
— min. trzy warstwy przylepne,
— pakowany z dodatkową opaską typu Velcro do stabilizacji czujnika na czole pacjenta,
— część klejąca w kształcie owalnym, - sensor w technologii OxiMax,
— kalibrowany cyfrowo,
— kompatybilny z posiadanym sprzętem.
Szt. 400

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
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II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dodatkowy kod CPV --33140000-3 materiały medyczne

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Cewniki Foley
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:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ 24 m-ce
1. Cewnik Foley lateks silikonowany ch 6 szt. 200
2. Cewnik Foley lateks silikonowany ch 8 szt. 200
3. Cewnik Foley lateks silikonowany ch 10 szt. 200
4. Cewnik Foley lateks silikonowany ch 12 szt. 200
5. Cewnik Foley lateks silikonowany ch 14 szt. 800
6. Cewnik Foley lateks silikonowany ch 16 szt. 7 000
7. Cewnik Foley lateks silikonowany ch 18 szt. 8 000
8. Cewnik Foley lateks silikonowany ch 20 szt. 3 400
9. Cewnik Foley lateks silikonowany ch 22 szt. 600
10. Cewnik Foley lateks silikonowany ch 24 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
Dodatkowy kod CPV --33140000-3 materiały medyczne

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Maski krtaniowe, specjalistyczne, jednorazowego użytku
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:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ NA 12 m-cy
1.
Maska krtaniowa:
— 100 % z silikonu lub z silikonowym mankietem,
— z zabezpieczeniem chroniącym przed możliwością zaklinowania nagłośni w postaci użebrowania,
— z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania.
Chroniącym przed możliwością przypadkowego przegryzienia,
— ze zintegrowanym systemem monitorowania ciśnienia w mankiecie
— bezpieczna w środowisku MRI
— w rozmiarach 1,0-6,0.
Szt. 200
2.
Maska krtaniowa:
— z mankietem o podwójnym uszczelnieniu,
— z dodatkowym kanałem służącym do wprowadzenia drenu do żołądka ≥14CH,
— luźnym niewbudowanym drenem do napełniania balonu chroniącym przed możliwością przypadkowego
przegryzienia,
— wyprofilowana w kształcie anatomicznym,
— przezroczysta z wbudowanym bite-blokerem,
— w rozmiarach 1-5.
Szt. 200
3.
— wykonana w 100 % silikonu,
— z mankietem o podwójnym uszczelnieniu,
— wbudowany podwójny żołądkowy kanał dla sond wielkości ≥16CH,
— możliwość intubacji,
— ze zintegrowanym systemem monitorowania ciśnienia w mankiecie,
— w rozmiarach 3,4,5
— bezpieczna w środowisku MRI,
— pozbawiona ftalanów.
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
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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: 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 --33140000-3 materiały medyczne

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Maski anestetyczne jednorazowego użytku niezbędne do prowadzenia znieczuleń w odcinku anestezjologii.
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:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ NA 24 m-cy
1. Maski anestetyczne jednorazowego użytku. szt. 10 000
2. Maski anestetyczne jednorazowego użytku. szt. 1 000
Ad. 1. Maski anestetyczne jednorazowego użytku:
• jednoczęściowe, przezroczyste,
• z delikatnym, miękkim mankietem ukształtowanym anatomicznie, zapewniającym dobre dopasowanie do
twarzy,
• na zewnętrznej powierzchni maski antypoślizgowe elementy ułatwiające uchwyt maski,
• dodatkowa wewnętrzna stabilizacja części nosowej mankietu,
• rozmiary1-5 kodowane kolorystycznie i numerycznie,
• pozbawione lateksu i DEHP,
• końcówka maski kompatybilna ze standardowymi końcówkami układów oddechowych,
• sterylne lub mikrobiologicznie czyste.
Ad 2.Maski anestetyczne jednorazowego użytku:
• przezroczyste,
• z nadmuchiwanym mankietem zapewniającym dobre dopasowanie do twarzy,
I zaworem do regulacji,
• rozmiary 0-6 kodowane kolorystycznie i numerycznie,
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• pozbawione lateksu i DEHP,
• końcówka maski kompatybilna ze standardowymi końcówkami układów oddechowych,
• sterylne lub mikrobiologicznie czyste.
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 --33140000-3 materiały medyczne

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Filtry antybakteryjne, antywirusowe – sterylne, obwody oddechowe – sterylne, łączniki sterylne
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:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ 24 m-cy
1. Filtr antybakteryjny antywirusowy sterylny z wyraźnie wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem,
dla dzieci. Wydajność nawilżenia min. 31mgH2O/litr przy Vt 250 ml szt. 1 000
2. Filtr antybakteryjno – wirusowy sterylny z wyraźnie wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci,
z portem, dla dorosłych. Wydajność nawilżenia min. 33mgH2O/litr przy Vt 500 ml szt. 14 000
3. Filtr antybakteryjno – wirusowy sterylny bez wymiennika ciepła i wilgoci, mechaniczny; membrana filtrująca
2

hydrofobowa harmonijkowa; powierzchnia filtracji min. 700 cm , duża skuteczność filtracji min.99,999999 % szt.
4 000
4. Filtr antybakteryjny antywirusowy, sterylny dla dorosłych z celulozowym wyraźnie wydzielonym wymiennikiem
ciepła i wilgoci – mechaniczny (bez warstwy elektrostatycznej),; membrana filtrująca hydrofobowa,
harmonijkowa; wydajność nawilżenia min. 34 mgH2O/litr przy Vt 500 ml., podwyższona skuteczność filtracji dla
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bakterii i wirusów min. 99,999999 % pakowany w zestawie (jednym integralnym opakowaniu) z karbowanym
łącznikiem, do bronchoskopii, z koreczkami; dł. Przestrzeni martwej min. 10 cm., gładkie powierzchnie
wewnętrzne 22M/15F – 15M szt. 11 000
5. Wymiennik ciepła i wilgoci (sztuczny nos) – sterylny ze złączem tlenowym dla pacjentów na oddechu
własnym i z portem do odsysania szt. 7 000
6. Łącznik: - sterylny, - karbowany, - prosty, - o długości przestrzeni martwej regulowanej w zakresie 7-16 cm.
15F – 15 M szt. 1 000
7. Łącznik: - sterylny, - karbowany, - podwójnie obrotowy - z portem do bronchoskopii, - z koreczkiem, - gładkie
powierzchnie wewnętrzne, - długość przestrzeni martwej min. 10 cm. 22M/15F – 15 M szt. 2 000
8. Obwód oddechowy do respiratorów: - sterylny, - pakowany folia – papier, - 2 rury karbowane o gładkich
powierzchniach wewnętrznych, dł. min. 150 cm., - łącznik Y z portami temperatury/ ciśnienia, - końcówka 22
mm elastyczna (typu Flex) szt. 500
9. Obwód oddechowy do respiratorów: - sterylny, - pakowany folia – papier, - 2 rury karbowane o gładkich
powierzchniach wewnętrznych, dł. min. 150 cm., - łącznik Y, - końcówka 22 mm elastyczna (typu Flex) szt. 600
10. Obwód oddechowy do respiratorów dla dzieci: - sterylny, - pakowany folia – papier, - 2 rury karbowane o
gładkich powierzchniach wewnętrznych, dł.150 cm., - łącznik Y, - końcówki 22 mm elastyczne (typu Flex), złącze pacjenta 22M/15f szt. 100
11. Obwód oddechowy z PCV do aparatów do znieczuleń dla dorosłych: - sterylny, - pakowany folia – papier,
- 2 rury karbowane o gładkich powierzchniach wewnętrznych, dł. 200 cm.,z trójnikiem obrotowym 22M - 3rura
dł.200cm zakończona workiem oddechowym, bezlateksowym o poj. 2l. - elastyczne końcówki (typu Flex) łącznik prosty 22M-22M/19F szt. 1 200
12. Obwód oddechowy z PCV do aparatów do znieczuleń dla dorosłych: - sterylny, - pakowany folia – papier,
- 2 rury karbowane o gładkich powierzchniach wewnętrznych, dł. 300 cm.,z trójnikiem obrotowym 22M - 3rura
dł.300cm zakończona workiem oddechowym, bezlateksowym o poj. 2l. - elastyczne końcówki (typu Flex) łącznik prosty 22M-22M/19F szt. 800
13. Obwód oddechowy do aparatów do znieczuleń dla dzieci: - sterylny, - pakowany folia – papier, - 2 rury
karbowane o gładkich powierzchniach wewnętrznych, dł. 150 cm., ze złączami pacjenta 22M/15F, - 3 rurka
zakończona workiem oddechowym, bezlateksowym o poj. 1l, - elastyczne końcówki (typu Flex) szt. 400
14. Łącznik do drenów winylowy 5-11 mm, sterylny, gładki, podatny do obcinania po obu stronach w celu
dopasowania do drenu szt. 2 000
15. Przewód oddechowy dla dzieci: -sterylny, - pakowany folia-papier, - 1 rura o gładkich powierzchniach
wewnętrznych, dł. 150 cm., ze złączami 22Flex szt. 100
16. Przewód oddechowy dla dzieci: - sterylny, - pakowany folia-papier, - 1 rura o gładkich powierzchniach
wewnętrznych, dł. 40 cm., ze złączami 22Flex szt. 100
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
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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 --33140000-3 materiały medyczne

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Tracheotomia przezskórna metodą Griggsa
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:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ NA 24 m-cy
1. Zestaw kompletny:
— pean wielorazowego użytku,
— ostrze chirurgiczne,
— kaniula z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy,
— prowadnica Seldingera,
— rozszerzadło
— rurka tracheostomijna z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem
niskociśnieniowym, posiadająca sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera,
— pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu,
— rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm
Szt. 50
2. Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa:
— ostrze chirurgiczne,
— kaniula z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy,
— prowadnica Seldingera,
— rozszerzadło
— rurka tracheostomijna z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem
niskociśnieniowym, posiadająca sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera,
— pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu,
— rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm
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
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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 --33140000-3 materiały medyczne

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Filtry wydechowe
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:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ NA 24 m-cy
1. Wydechowy filtr jednorazowego użytku wraz z pojemnikiem na skropliny kompatybilny z respiratorami NBP
840 szt. 600

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
Dodatkowy kod CPV --33140000-3 materiały medyczne

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca
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:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ NA 24 m-cy
1. Zestaw kompletny ma zawierać:
— silikonowy rękaw o długości min.165 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją
neutralizującą nieprzyjemne zapachy,
— balonik retencyjny z kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego,
— port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie
wielkość optymalną dla pacjenta,
— port do irygacji umożliwiający doodbytnicze podanie leków, z klamrą zaciskającą światło drenu w celu
utrzymania leku w miejscu podania,
— port do pobierania próbek stolca,
— pasek do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis,
— zestaw przebadany klinicznie
— czas utrzymania systemu do 29 dni,
— biologicznie czysty,
— min. 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne
zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości
skalowane co 25 ml.
Szt. 30
2. Worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z filtrem węglowym filtrem węglowym pochłaniającym
nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka,, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem
zawartości skalowane co 25 ml.
Biologicznie czyste.
Kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca.
Szt. 20

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: 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 --33140000-3 materiały medyczne

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pułapka wodna WaterLock 2
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:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ NA 24 m-cy
1. Pułapka wodna WaterLock 2;
Aparaty do znieczuleń PRIMUS, FABIUS
Szt. 216

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
Dodatkowy kod CPV --33140000-3 materiały medyczne

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Rurki intubacyjne, tracheotomijne, zestawy do odsysania zamkniętego
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:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ 24 m-cy
1. Rurka intubacyjna bez mankietu dla dzieci szt. 100
2. Rurka intubacyjna z balonem niskociśnieniowym do długotrwałej wentylacji szt. 100
3. Rurka intubacyjna z balonem niskociśnieniowym do długotrwałej wentylacji szt. 100
4. Rurki intubacyjne dooskrzelowe szt. 20
5. Rurka tracheostomijna z balonem niskociśnieniowym szt. 200
6. Rurka tracheostomijna z balonem niskociśnieniowym: szt. 140
7. SYSTEMY ZAMKNIĘTE DO ODSYSANIA DLA DZIECI szt.. 100
8. SYSTEMY ZAMKNIĘTE DO ODSYSANIA szt. 200
Parametry:
Ad. 1 Rurka intubacyjna bez mankietu dla dzieci:
• sterylna
• wykonana z medycznej odmiany PCV lub silikonowana
Oznaczenie głębokości
Nadruk rozmiaru, numer serii na rurce w opakowaniu jednostkowym
Linia kontrastowa RTG
Opakowanie folia/papier o profilu ułatwiającym zachowanie pamięci kształtu rurki
W rozmiarach od 2,0 do 6,5
Ad. 2 Rurka intubacyjna z balonem niskociśnieniowym do długotrwałej wentylacji:
• sterylna
Oznaczenie głębokości
Nadruk rozmiaru,
Linia kontrastowa RTG
Balon kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem
Mankiet rurki typu,,duża objętość- niskie ciśnienie” w kształcie stożka(od góry zwężający się ku dołowi)
Z wbudowanym dodatkowym kanałem umożliwiającym dostęp i drenaż okolicy podgłośniowej
Półtransparentny łącznik 15 mm
Średnica drenu do odsysania min. 4mm
W rozmiarach od 6,0 do 9,0 (co 0,5)
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Ad. 3 Rurka intubacyjna z balonem niskociśnieniowym do długotrwałej wentylacji:
• sterylna
• oznaczenie głębokości
• nadruk rozmiaru,
• linia kontrastowa RTG
Wyposażona w automatyczny system kontroli ciśnienia w mankiecie samoczynnie utrzymujący ciśnienie
W rozmiarach 6,0 do 9,0
Ad. 4 Rurki intubacyjne dooskrzelowe:
• sterylne
• oznaczenie głębokości
• nadruk rozmiaru,
• linia kontrastowa RTG
• prawe i lewe
• z kompletem łączników
• w rozmiarach 37CH, 39CH, 41CH
Ad. 5 Rurka tracheostomijna z balonem niskociśnieniowym:
• sterylna
• nadruk rozmiaru
• linia kontrastowa RTG
• z miękkimi, gładkimi skrzydełkami szyldu
• taśma mocująca
• kąt zagięcia rurki ok. 90 stopni
• w rozmiarach: 5,0;6,0;7,0;7,5;8,0;8,5;9,0;10,0
Ad. 6 Rurka tracheostomijna z balonem niskociśnieniowym:
• sterylna
• nadruk rozmiaru
• linia kontrastowa RTG
• z możliwością odsysania podgłośniowego
• średnica drenu do odsysania min.4 mm
• w rozmiarach 6,0 do 10,0
Ad. 7 SYSTEMY ZAMKNIĘTE DO ODSYSANIA DLA DZIECI
System zamknięty do odsysania dzieci do rurek intubacyjnych:
• zastawka kontroli ssania
• nietraumatyzujący cewnik o zmiennej sztywności z otworami: centralnym oraz 2 bocznymi; ze znacznikiem
głębokości
• port do płukania zestawu
• obrotowa mechaniczna zastawka dostępu cewnika do pacjenta
• min. 2 łączniki do rurek w zestawie
• czas użytkowania do 48 h
• w rozmiarach 5CH;6CH;7CH;8CH.
Ad. 8 SYSTEMY ZAMKNIĘTE DO ODSYSANIA
System zamknięty do odsysania dorosłych do rurek intubacyjnych:
Podwójnie obrotowy łącznik o kącie 1200
Zastawka kontroli ssania
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Nietraumatyzujący cewnik o zmiennej sztywności z otworami: centralnym oraz 4 bocznymi; ze znacznikiem
głębokości
Port do płukania zestawu
Obrotowa mechaniczna zastawka dostępu cewnika do pacjenta
Kapturek umożliwiający wykonanie bronchoskopii
Czas użytkowania do 48 h
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 --33140000-3 materiały medyczne

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Łyżki do laryngoskopów i laryngoskopy jednorazowego użytku
Część nr: 12

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:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ NA 24 m-ce
1. Łyżki laryngoskopu:
— jednorazowego użytku,
— kompatybilne z posiadanymi przez oddziały szpitalne standardowymi rękojeściami laryngoskopów
współpracującymi m.in. z łyżkami typu Shucman 2,
— łyżka ze źródłem światła LED na końcówce łyżki,
— opakowanie jednostkowe z wyraźnym oznaczeniem: rozmiaru, nr serii, daty przydatności do użycia,
— opakowanie jednostkowe lub łyżka kodowane kolorami do łatwej identyfikacji rozmiaru,

19/07/2019
S138
https://ted.europa.eu/
TED

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

16 / 22

Dz.U./S S138
19/07/2019
339159-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

17 / 22

— Macintosh, rozmiary dla dzieci, dorosłych małe i duże w zależności od potrzeb.
Szt. 12 000
2. Kompletny laryngoskop, jednorazowego użytku, gotowy do natychmiastowego użycia z załadowanymi
bateriami, ze źródłem światła
— opakowanie jednostkowe z wyraźnym oznaczeniem: rozmiaru, nr serii, daty przydatności do użycia,
— opakowanie jednostkowe lub łyżka kodowane kolorami do łatwej identyfikacji rozmiaru,
— Macintosh, rozmiary dla dzieci, dorosłych małe i duże w zależności od potrzeb
— termin ważności min. 3 lata
Szt. 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: 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 --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 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
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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.
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
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 materiały medyczne (pakiet nr
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 i 12) oraz igły medyczne (pakiet nr 1):
Dla pakietu nr 1 – 4 500,00 zł;
Dla pakietu nr 2 – 10 000,00 zł;
Dla pakietu nr 3 – 11 000,00 zł;
Dla pakietu nr 4 – 12 000,00 zł;
Dla pakietu nr 5 – 20 000,00 zł;
Dla pakietu nr 6 – 200 000,00 zł;
Dla pakietu nr 7 – 70 000,00 zł;
Dla pakietu nr 8 – 20 000,00 zł;
Dla pakietu nr 9 – 12 000,00 zł;
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Dla pakietu nr 10 – 11 000,00 zł;
Dla pakietu nr 11 – 25 000,00 zł;
Dla pakietu nr 12 – 70 000,00 zł;
Każda z dostaw;
2) spełnianie warunków określonych przez Zamawiającego w Zał. nr 1 do SIWZ:
— na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada:
— dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2019.175).
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: 23/08/2019
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: 23/08/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej (Biblioteka) - Budynek 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:
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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 materiały medyczne (pakiet nr
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 i 12) oraz igły medyczne (pakiet nr 1).
Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:
Dla pakietu nr 1 – 250,00 zł.
Dla pakietu nr 2 – 600,00 zł.
Dla pakietu nr 3 – 700,00 zł.
Dla pakietu nr 4 – 700,00 zł.
Dla pakietu nr 5 – 1 300,00 zł.
Dla pakietu nr 6 – 12 000,00 zł.
Dla pakietu nr 7 – 4 000,00 zł.
Dla pakietu nr 8 – 1 100,00 zł.
Dla pakietu nr 9 – 700,00 zł.
Dla pakietu nr 10 – 600,00 zł.
Dla pakietu nr 11 – 1 500,00 zł.
Dla pakietu nr 12 – 4 200,00 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 (Dz. U. z 2019r., 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.
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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.
Oferta musi zawierać:
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,
..................W związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w
Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej – dalsze szczegółowe informacje znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
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 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:
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