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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408204-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Materiały medyczne
2019/S 167-408204
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 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, modułu IBP, narzędzie do endoskopii”
Numer referencyjny: Zp/46/PN-44/19

II.1.2)

Główny kod CPV
33140000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

30/08/2019
S167
https://ted.europa.eu/
TED

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

1 / 17

Dz.U./S S167
30/08/2019
408204-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2 / 17

Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
„Dostawa materiałów medycznych, modułu IBP, narzędzie do endoskopii”
Liczba pakietów – 12
Pakiet nr 1 – Moduł IBP z wyjściem analogowym
Pakiet nr 2 – Stapler tnąco – szyjący 75mm z 6 rzędami zszywek
Pakiet nr 3 – Folia przylepna do obłożenia pola operacyjnego
Pakiet nr 4 – Igły do termolezji nadoponowej kręgosłupa
Pakiet nr 5 – System do drenażu komorowego
Pakiet nr 6 – Zatyczka, kapturek zabezpieczający układ oddechowy do respiratora NEWPORT
E100M.
Pakiet nr 7 – Jednorazowa maseczka do sesuscytacji noworodka i niemowlęcia
Pakiet nr 8 – Smoczki
Pakiet nr 9 – Jednorazowy obwód aparatu resyscytacyjnego T-Piece dla noworodków i
Niemowląt z regulowanym dodatnim ciśnieniem końcowo wydechowym (PEEP)
Pakiet nr 10- Jednorazowe pojemniki na mocz
Pakiet nr 11- Termometr lekarski
Pakiet nr 12- Narzędzia jednorazowe do zakładania szwów technika endoskopową

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:
Moduł IBP z wyjściem analogowym
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. Doposażenie do kardiomonitorów Philips – Moduł IBP z wyjściem analogowym. Nr kat. : M1006B szt. 1
Wymagania :
Gwarancja : minimum 24 miesiące
Cena zawiera koszt : dostawy, montażu/instalacji, szkolenie personelu

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Stapler tnąco – szyjący 75mm z 6 rzędami zszywek
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 JEDN. MIARY ILOŚĆ 12 M-CY
1.Jednorazowa rączka sztaplera liniowego z nozem wbudowanym w ładunek i sekwencyjną regulację
wysokości zszywek – osobno pakowany, kompatybilny ładunek przeznaczony do tkanki standartowej (1,5
mm po zamknięci),pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej 2 mm po zamknięciu). Posiadający 6 rzędów
zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm (1 op.=3 szt) op. 27
2. Uniwersalny ładunek do jednorazowego sztaplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację
wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standartowej (1,5 mm po zamknięciu) pośredniej (1,8 mm
po zamknięciu) i grubej 2 mm po zamknięciu. Posiadający 6 rzędów zszywek wykonanych w technologii
przestrzennej 3D długości lini szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem) (1 op.=12 szt) op. 17

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
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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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Folia przylepna do obłożenia pola operacyjnego
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 JEDN. MIARY ILOŚĆ 24 M-CY
1. Folia 20x20 szt. 240
2. Folia 45x50 szt. 3000
3. Folia 60x85 szt. 800
4. Folia 90x60 szt. 200
Zamawiający określi rodzaj i ilość zamawianego asortymentu.

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

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Igły do termolezji nadoponowej kręgosłupa
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. Jednorazowa elektroda RF do lezji epiduralnej 19G, dł. 40cm, aktywny koniec 15mm, z portem do iniekcji,
w komplecie z kaniulą wprowadzającą 16G, dł. 9 cm/3,5”, z esowatym ścięciem, kompatybilna z aparatem do
termolezji Cosman G4-1KPL kpl. 20
2. Kaniula wprowadzająca 16G, dł. 9cm/3,5”, z esowatym ścięciem, kompatybilna z aparatem do termolezji
Cosman G4-1 szt. szt. 5

II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
System do drenażu komorowego
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:

30/08/2019
S167
https://ted.europa.eu/
TED

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

5 / 17

Dz.U./S S167
30/08/2019
408204-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6 / 17

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 DO DRENAZU ZEWNETRZNEGO MÓZGOWO-RDZENIOWEGO KOMOROWY: Dren komorowy
silikonowy radiokontrastujący, ze znacznikami, długość 30 cm, średnica zewnętrzna 3.0 mm, wewnętrzna
1.5 mm, 20 otworów, z prowadnicą podskórną, łącznikem luer oraz silikonowym motylkiem/uchwytem do
mocowania; drenaż zewnętrzny płynu mózgowo-rdzeniowego, dren łączący 185 cm z wkłuciem, komora
kroplowa 100 ml z filtrem, zatrzaskiem i skalą/podziałką 1 ml, worek 700 ml z odpływem, plastikowym
zatrzaskiem i filtrem
Zestaw 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

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zatyczka, kapturek zabezpieczający układ oddechowy do respiratora NEWPORT E100M.
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. Zatyczka, kapturek zabezpieczający układ oddechowy do respiratora NEWPORT E100M.
— sterylny
— pakowany pojedyńczo
Szt. 200
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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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Jednorazowa maseczka do resuscytacji noworodka i niemowlęcia
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 12 m-cy
1. Maseczka szt. 200
Jednorazowa maseczka do resyscutacji noworodka, bez lateksu z otwartym mankietem, kształtem okrągła
odpowiadającym anatomicznie budowie twarzy noworodka (wcześniaka), kompatybilna do jednorazowego
aparatu resyscutacyjnegonT-Piece z zastawką PEEP do Giraffe, Panda oraz Neopuff.
• Srednica maseczki 35 mm
• Srednica maseczki 42 mm
• Srednica maseczki 50 mm
• Srednica maseczki 60 mm
Maseczki pakowane osobno, nadające się do sterylizacji w autoklawie. Na opakowaniu zaznaczony rozmiar
maseczki.

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Smoczki
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 12 m-cy
1 Jednorazowe smoczki do karmienia noworodków/niemowląt 0-6 m-ca życia szt. 14 000
2 Jednorazowe smoczki do karmienia dzieci z wagą poniżej 1750 g. szt. 1 000
3 Jednorazowe smoczki do karmienia dla dzieci od 6-18 miesiąca życia szt. 2 000
4 Smoczki do butelki na rozszczep podniebienia szt. 10
Ad. 1. Smoczki wykonane z lateksu o kształcie anatomicznym z odpowietrzaczem, z różnymi rozmiarami
otworów przepływowych umożliwiających podawanie pokarmów o różnej konsystencji, dostosowane do
karmienia dzieci 0-6 miesiąca życia. Smoczek z nakrętką na butelkę, kompatybilny z posiadanymi przez szpital
butelkami, gotowy od razu do użytku. Smoczki pakowane jednostkowo. Sterylne. Smoczki z różnymi otworami
przepływowymi zamawiane wg. potrzeb.
Ad. 2. Smoczki wykonane z lateksu o kształcie anatomicznym z szerokim oparciem dla warg, sprzyjajacy
budowaniu podciśnienia i efektywnego ssania, umożliwiający bezpieczne połykanie, z różnymi rozmiarami
otworów przepływowych z fizjologicznym ścięciem na język dla dzieci przedwczesnie urodzonych o
wadze poniżej 1750 g. Ze, posiadający antykolkowy system odpowietrzania. Sterylne. Smoczki pakowane
jednostkoewo. Smoczki z różnymi otworami przepływowymi zamawiane wg. potrzeb.
Ad. 3. Smoczki wykonane z lateksu o kształcie anatomicznym z odpowietrzaczem, z różnymi rozmiarami
otworów przepływowych oraz z otworem w kształcie krzyżyka umozliwiających podawanie pokarmów
o różnej konsystencji, dostosowane do karmienia dzieciu 6-18 miesiąca życia. Smoczek z nakrętką na
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butelkę, kompatybilny z posiadanymi przez szpital butelkami, gotowy od razu do użytku. Smoczki pakowane
jednostkowo. Sterylne. Smoczki z różnymi otworami przepływowymi zamawiane wg. potrzeb.
Ad.4. Smoczki dla dzieci z otwartym rozszczepem podniebienia, z wygiętą końcówką która zakrywa rozszczep
podniebienia, stymulujace naturalny odruch ssania bez otworu przepływowego, z nakrętką kompatybilne z
posiadanymi przez szpital butelkami.
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Jednorazowy obwód aparatu resyscytacyjnego T-Piece dla noworodków i niemowląt z regulowanym dodatnim
ciśnieniem końcowo wydechowym (PEEP)
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 12 m-cy
Zestaw noworodkowego obwodu aparatu resuscytacyjnego szt. 200
Parametry :
Jednorazowy obwód aparatu resyscytacyjnego T-Piece dla noworodków i niemowląt z regulowanym dodatnim
ciśnieniem końcowo wydechowym (PEEP), ramię wdechowe niepodgrzewane, długość linii wdechowej 160-180
cm, Trójnik obwodowy z nasadką ochronną. Bez lateksu. Uniwersalna złączka pasująca do 15 mm męskiego
i 10 mm żeńskiego połączenia. Zestaw kompatybilny z systemem trójnikowym z mieszaczem powietrza /O2.
Giraffe, Panda oraz Neopuff.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

30/08/2019
S167
https://ted.europa.eu/
TED

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

9 / 17

Dz.U./S S167
30/08/2019
408204-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

10 / 17

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Jednorazowe pojemniki na mocz
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. Naczynko do transportu moczu o poj. 120 ml. szt. 44 000
2. Pojemnik na mocz – sterylny 120 ml. szt. 18 000
Parametry :
Ad.1. jednorazowy pojemnik na próbkę moczu o pojemności 120 ml. Z wyraźną podziałką z nakrętką.
Ad. 2.
Jednorazowy, sterylny pojemnik z nakrętką nietoksyczny, z wyraźną podziałką o pojemności 120 ml., pakowany
jednostkowo, opakowanie papier-folia.

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
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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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Termometr lekarski
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. Termometr lekarski bezrtęciowy w etui szt. 800
Termometr do pomiaru temperatury ciała :
• Bezrtęciowy
• Szklany
• Z wyraźną skalą
• Latwy do strząsania słupka cieczy
• Możliwość poddania dezynfekcji przez całkowite zanurzenie w środkach dezynfekcyjnych stosowanych w
szpitalu
• Każdy termometr w etui zabezpieczającym przed stłuczeniem

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Narzędzia jednorazowe do zakładania szwów technika endoskopową
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 12 m-cy
1. Jednorazowe narzędzie do zakładania szwów technika endoskopową kompatybilne z posiadanym
endoskopem Olympus 2TH180 szt. 42
2. Szew chirurgiczny 2.0 wchłanialny i niewchłanialny zaopatrzony w igłę współpracującą z narzedziem do
zakładania szwów endoskopowych szt. 216
3. Jednorazowe narzedzie do zaciągania końcowego szwu szt. 216
4. Jednorazowe narzedzie do chwytania tkanki w kształcie helisy, kompatybilne z węzszyma kanałem edoskopu
Olympus 2TH180 szt. 42
5. Tzw. overtube, zbrojony, wyposażony w kołnierz ciśnienieowy, przepuszcająy endoskop Olypsus 2TH180 z
nakładką do zakłądania szwów szt. 42

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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe

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

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
oraz dokumentów do których zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona
zgodnie z art 26 ustawy p.z.p, lub Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie
z art. 24aa ustawy p.z.p tj.:1) posiadanie odpisu z właściwego rejestru – na podstawie odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt. 1 ustawy;
2) posiadanie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie
zalega z uiszczaniem podatków – na podstawie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3) posiadanie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - na podstawie
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnie,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
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.

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
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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:
Dla pakietu nr 1 – 2 000,00 zł;
Dla pakietu nr 2 – 55 000,00 zł;
Dla pakietu nr 3 – 13 000,00 zł;
Dla pakietu nr 4 – 19 000,00 zł;
Dla pakietu nr 5 – 14 000,00 zł;
Dla pakietu nr 6 – 150,00 zł;
Dla pakietu nr 7 – 1 700,00 zł;
Dla pakietu nr 8 – 8 000,00 zł;
Dla pakietu nr 9 – 2 000,00 zł;
Dla pakietu nr 10 – 6 000,00 zł;
Dla pakietu nr 11 – 4 000,00 zł;
Dla pakietu nr 12 – 300 000,00 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: 02/10/2019
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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: 02/10/2019
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego w Sali konferencyjnej (Biblioteka), Budynek D 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 materiały medyczne (pakiet nr
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 i 12).
Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:
Dla pakietu nr 1 – 100,00 zł.
Dla pakietu nr 2 – 3 000,00 zł.
Dla pakietu nr 3 – 800,00 zł.
Dla pakietu nr 4 – 1 000,00 zł.
Dla pakietu nr 5 – 800,00 zł.
Dla pakietu nr 6 – 8,00 zł.
Dla pakietu nr 7 – 100,00 zł.
Dla pakietu nr 8 – 500,00 zł.
Dla pakietu nr 9 – 100,00 zł.
Dla pakietu nr 10 – 400,00 zł.
Dla pakietu nr 11 – 250,00 zł.
Dla pakietu nr 12 – 16 000,00 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,
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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.
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, ............................ W związku z ograniczeniami w
standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dalsze szczegółowe informacje znajdują 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,
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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:
27/08/2019
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