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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594217-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Materiały medyczne
2019/S 242-594217
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
Adres pocztowy: ul. Sokołowskiego 4
Miejscowość: Wałbrzych
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 58-309
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
E-mail: malgorzata.slomiana@zdrowie.walbrzych.pl
Tel.: +48 746489941
Faks: +48 746489700
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdrowie.walbrzych.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.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: www.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:
„Dostawa: kieszeń samoprzylepna, obłożenia, akcesoria, zestaw do zabiegów urologicznych TUR, zestaw do
operacji na stole wyciągowym, nóż do portu bocznego, wyposażenie pracowni cytostatycznej ..."
Numer referencyjny: Zp/71/PN-69/19
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II.1.2)

Główny kod CPV
33140000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Liczba pakietów – 14
Pakiet nr 1 – Kieszeń samoprzylepna do przechwytywania płynów
Pakiet nr 2 – Obłożenia
Pakiet nr 3 – Akcesoria
Pakiet nr 4 – Zestaw do zabiegów urologicznych TUR - z torbą, zestaw do operacji na stole wyciągowym
Pakiet nr 5 – Nóż do portu bocznego jednorazowego użytku
Pakiet nr 6 – Zestaw ratunkowy
Pakiet nr 7 – Komplet chirurgiczny
Pakiet nr 8 – Mata absorpcyjna
Pakiet nr 9 – Zamknięty aspiracyjno - próżniowy system do pobierania krwi
Pakiet nr 10 – Miska nerkowata jednorazowego użytku
Pakiet nr 11 – Koce grzewcze
Pakiet nr 12 – Aparaty do żywienia pozajelitowego
Pakiet nr 13 – Wapno sodowane z indykatorem
Pakiet nr 14 – Kaniule dotętnicze, igły do nakłuć, przetworniki

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: 14

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kieszeń samoprzylepna do przechwytywania płynów
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. Kieszeń samoprzylepna w kształcie trójkąta do przechwytywania płynów, wyposażona w usztywniacz i zawór
do podłączenia drenu. Rozmiar 60 cm x 60 cm.
Szt. 3 000

II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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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
Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
Dodatkowe kody CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne (pakiet nr 1)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Obłożenia
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 Zestaw do alloplastyki stawu kolanowego zawierający:
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 250 x 200 cm (opakowanie zestawu)
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm, wzmocnienie serwety 75 x 190 cm
Wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny
polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiada
dodatkowy obszar wzmocnień 1 x folia chirurgiczna 85 x 60 cm (85 x 82 cm)
2 x osłona na uchwyt lampy biało-zielona 12 x 9,5 x 5 cm
2 x kieszeń przylepna 2 sekcje 38 x 43 cm
1 x serweta dwuwarstwowa przylepna 300 x 170 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym
(pad 50 x 75 cm)
2 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 90 x 75 cm
1 x serweta dwuwarstwowa do operacji kończyny dolnej z dodatkowym padem chłonnym w obszarze
krytycznym przylepna 225 x 320 cm, otwór 5 x 7 cm
1 x serweta dwuwarstwowa przylepna 175 x 170 cm
1 x osłona na kończynę (stokineta) 35 x 120 cm
2 x serweta na stolik Mayo składana teleskopowo, wzmocniona 80 x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145 cm, folia
piaskowana, wzmocnienie klejone do serwety na całej jego powierzchni.
10 x chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm 4 warstwy a’ 25g
30 x kompres z gazy RTG 7,5 x 7,5 cm, 16 warstw, 17 nitek, a’ 1,5g
4 x taśma przylepna 10 x 50 cm
1 x opatrunek chłonny przylepny 15 x 8 cm
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2 x opatrunek chłonny przylepny 20 x 10 cm
1 x torebka papierowa 29 x 19 cm
1 x zestaw do ssaka ortopedyczny z filtrem 28/9,33 CH/mm 300 cm
2 x dren Redona 16/5,33 CH/mm 50 cm, 15 cm
1 x pojemnik plastikowy 500 ml przeźroczysty
1 x dren do ssaka 25/8,33 CH/mm 300 cm
1 x skalpel bezpieczny Nr. 23
2 x miska nerkowata plastikowa 800 ml przeźroczysta
2 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m oznaczenie kolorystyczne kolor zielony
— oznaczenie słowne-„kolano”
Zestaw 300
2 Zestaw do alloplastyki stawu biodrowego zawierający: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 250 x
200 cm (opakowanie zestawu)
1 x serweta dwuwarstwowa przylepna 175 x 170 cm
1 x folia chirurgiczna 85 x 60 cm (85 x 82 cm)
2 x osłona na uchwyt lampy biało-zielona 12 x 9,5 x 5 cm
1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x 38 cm
1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm
2 x serweta dwuwarstwowa przylepna 300 x 170 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym
(pad 50 x 75 cm)
3 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 90 x 75 cm
1 x serweta dwuwarstwowa z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym przylepna 200 x 260 cm, U
przylepne 15 x 95 cm
1 x osłona na kończynę (stokineta) 35 x 120 cm
2 x serweta na stolik Mayo składana teleskopowo, wzmocniona 80 x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145 cm, folia
piaskowana, wzmocnienie klejone do serwety na całej jego powierzchni.
10 x chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm 4 warstwy a’ 25g
50 x Telacomp kompres z gazy RTG 7,5 x 7,5 cm, 16 warstw, 17 nitek, a’ 1,5g
4 x taśma przylepna 10 x 50 cm
1 x opatrunek chłonny przylepny 15 x 8 cm
1 x opatrunek chłonny przylepny 20 x 10 cm
1 x torebka papierowa 29 x 19 cm
1 x zestaw do ssaka ortopedyczny z filtrem 28/9,33 CH/mm 300cm
2 x dren Redona 16/5,33 CH/mm, 50 cm
1 x pojemnik plastikowy 500 ml przeźroczysty
1 x skalpel bezpieczny Nr. 23
1 x miska nerkowata plastikowa 800 ml przeźroczysta -oznaczenie kolorystyczne- kolor czerwony
— oznaczenie słowne-„biodro"
Zestaw 640
3 Zestaw dyżurowy zawierający:
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 250 x 200 cm (opakowanie zestawu)
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm, wzmocnienie serwety 75 x 190 cm
W związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej - dalszy szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje się w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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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
Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
Dodatkowe kody CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne (pakiet nr 2)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Akcesoria
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 Sterylna serweta dwuwarstwowa o wym. 75x90 cm, gram. min. 55 g.m2 szt. 6000
2 Sterylna serweta dwuwarstwowa o wym. 75X90cm z taśmą i dodatkowym padem chłonnym o wym. 36x90
cm,. gram. min. 55 g.m2. Klej na bazie syntetycznego kauczuku, bezlateksowy i bez zawartości kalafonii;
warstwa klejąca zakryta papierem silikonowym
Szt.
12000
3 Sterylna serweta dwuwarstwowa o wym. 300x170 cm z taśmą o długości 250 cm z dodatkowym padem
chłonnym o wym. 50 x 75 cm gram. min. 55 g.m2. Klej na bazie syntetycznego kauczuku, bezlateksowy i bez
zawartości kalafonii; warstwa klejąca zakryta papierem silikonowym
Szt.
4400
4 Sterylna serweta dwuwarstwowa, samoprzylepna o wym. 75 x90 cm z regulowanym otworem, gram. min. 55
g.m2. Klej na bazie syntetycznego kauczuku, bezlateksowy i bez zawartości kalafonii; warstwa klejąca zakryta
papierem silikonowym
Szt.
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400
5 Osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo, wzmocnienie w postaci padu chłonnego o wym. 60
x 145 cm klejony na całej powierzchni. Folia piaskowana. Gramatura serwety min. 90 g/m2
Szt.
3500
6 Osłona na kończynę typu skarpeta, zwijana o wym. 25x80 cm szt. 5100
7 Jednorazowy koc do okrycia pacjenta, 150 x 220 cm, 2 x włóknina PP 30 g/m kw. + wypełnienie Molton 60 g/
m kw., niebiesko-zielone, pakowanie indywidualne szt. 500
8 Serweta przeznaczona do przykrycia pacjenta 100x200 cm, kolor biały, włóknina spunlace o min. gramaturze
85 g/m2 szt. 13400
9 Jednorazowy niesterylny podkład chłonny pod pacjenta o wymiarach 100 x 200 cm przeznaczony na blok
operacyjny - strefa absorpcyjna, wym. 90 x 180 cm (+/- 5cm)
— absorpcja >3000 ml NaCl 0,9 %
— warstwa podkładu od strony stołu operacyjnego wykonana z paroprzepuszczalnego, nieprzemakalnego
białego laminatu
— rdzeń chłonny po zaabsorbowaniu płynów, suchy na powierzchni po maksymalnie 5 minutach,
— nośność > 190 kg
— warstwa podkładu „od pacjenta” trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, pikowanej i
przyjemnej dla skóry włókniny,
— pakowany pojedynczo w torebkę z foli PE, posiadającą, na stałe przymocowaną etykietę samoprzylepną,
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1041 A1:2013-12 lub równoważną, zawierającą następujące informacje:
numer REF, nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE,, data ważności, nazwa producenta.
Szt. 13400
10 Jednorazowe prześcieradło higieniczne nieprzemakalne o wym.150x210 cm, wykonane z chłonnego i
mocnego laminatu, gramatura min. 40 g/m2
Szt.
2000
11 Jałowy barierowy fartuch z nienasiąkalnej włókniny ze środkową warstwą z mikrofibry; charakteryzujący
się wysoką odpornością na przenikanie płynów i bakterii; materiał niskopylący i odporny na ścieranie. Fartuch
wykonany z materiału (polipropylen - włóknina) SMS o gram. 40 g/m2. Powierzchnie wzmocnione w części
przedniej i rękawach (do łokcia) o gram. 42 g/m2. Wiązanie przy szyi za pomocą taśmy wielokrotnego użytku
z możliwością mocowania w dowolnej części fartucha oraz troki z kartonikiem umożliwiającym wiązanie
zapewniające tzw. "sterylne plecy ". Fartuch owinięty włókniną wraz z 2 sztukami ręczników, bez zawartości
lateksu, kauczuku i kalafonii. Mankiety: 100 % poliester. Czerwona lamówka dekoltu celem identyfikacji rodzaju
fartucha. Sposób złożenia fartucha w opakowaniu musi umożliwiać ubranie bez konieczności jego rozwijania.
Szt. 33000
12 Jednorazowy niesterylny podkład wysokochłonny pod pacjenta przeznaczony na blok operacyjny o
wymiarach całkowitych 100x200 cm, strefa absorbcyjna wym. 90 x180cm (+/- 5cm). absorpcja 6000 ml
+ zestaw osłon wykonanych z laminatu PE/PP 55g/m2 (2szt osłon na ramiona (70x30cm) +2 szt. taśm
mocujących 80x5cm 1 szt. osłona na zagłówek 35x35cm
W związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej - dalszy szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje się w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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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
Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
Dodatkowe kody CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne (pakiet nr 3)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw do zabiegów urologicznych TUR - z torbą, zestaw do operacji na stole wyciągowym
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:
1 Zestaw do zabiegów urologicznych TUR - z torbą.
Skład i parametry:
1. serweta chirurgiczna do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 175/270x180 cm
zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej (Ø 8 cm), otwór na
prącie (Ø 5 cm) i osłoną na palec do badania per rectum. Serweta posiada worek do przechwytywania płynów z
sitem, wraz z trokami do jego regulacji, oraz przewód do odprowadzania płynów - 1szt.
2. ręcznik chłonny wym. 18x25cm - 1szt.
3. samoprzylepny organizator przewodów wym. 9x18cm - 1szt.
4. serweta na stolik - owinięcie zestawu - wym. 150x190cm - 1szt.
Serweta w poz. 1 wykonana z laminatu dwuwarstwowego (folia PE 40 mikronów oraz włóknina wiskozowa
23g/m2). Łączna gramatura serwety min. 60,5g/m2. Odporność na przepuszczanie płynów min. 100cmH20.
Odporność na rozerwanie na sucho dla obu stref min. 70kPa, odporność na rozerwanie na mokro dla strefy
krytycznej min. 58kPa
Osłona w poz. 4 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 55 mikronów oraz włóknina wiskozowa 23g/
m2. Łączna gramatura serwety min. 74,5 g/m2. Odporność na przepuszczanie płynów min. 140cmH20.
2 Zestaw do operacji na stole wyciągowym.
Minimalne parametry, skład i wymiary:
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1) serweta główna do zespoleń śród szpikowych o wymiarach 240 x 290cm zintegrowana z nogawicami
wyposażona w dwa symetrycznie usytuowane prostokątne otwory 15 x 45 cm wypełnione folia chirurgiczną oraz
wyposażona w dodatkową warstwę chłonną wokół otworów 75x210cm – 1 szt.
2) jednokomorowa, foliowa kieszeń samoprzylepna ze sztywnikiem o wym. 30 x 50 cm - 1 szt.
3) osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm – 1 szt.
4) włókninowa nieprzemakalna taśma samoprzylepna 9 x49 cm - 1 szt.
5) ręczniki chłonne 18x25cm - 2 szt.
6) całość owinięta w serwetę na stół instrumentalny 150 x 200 cm – 1 szt.
Minimalne wymagania materiałowe: do Lp. 2.
Poz. 1,6 – serweta wykonane z min. 2 warstwowego, chłonnego, nieprzemakalnego laminatu folia PE/
Polipropylen o gramaturze min. 63g/m2, dodatkowe warstwy chłonne jeśli występują z włókniny typu
spunlanced o gramaturze min. 80g/m2
Poz. 3 osłona na stolik Mayo laminat dwuwarstwowy folia PE 60 mikronów / włóknina wiskozowa 27g/m2
— poz. 4 taśma lepna nieprzemakalna laminat folia PE / włóknina poliestrowa
— oznaczenie kolorystyczne – kolor czarny
— oznaczenie słowne- „zestaw na stół wyciągowy”.
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
Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
Dodatkowe kody CPV: 33141620-2 –Zestawy medyczne (pakiet nr 4)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Nóż do portu bocznego jednorazowego użytku
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
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II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Nóż jednorazowego użytku do portu bocznego typu Dual Bevel o kalibracji 1,2mm, obustronnie ostrzony,
zakrzywiony na plastikowym trzonku, zapewniający stabilny oraz wygodny uchwyt dla operatora. Sygnowany na
trzonku rodzajem i rozmiarem noża.
Szt. 700

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 – Materiały medyczne
Dodatkowe kody CPV: 33140000-3 –Materiały medyczne (pakiet nr 5)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw ratunkowy
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zestaw ratunkowy do miejsc rozlania cytostatyku w składzie:
1 szt. fartuch ochronny rozmiar L, 1 para rękawice ochronne rozmiar M, 1 para rękawice ochronne rozmiar L,
1 szt. maska oddechowa, 1 sz. gogle ochronne, 1 para rękawice ochronne 9405), 1 para ochraniacze na buty,
1 szt. instrukcja użycia, 1 szt. informacje producenta, 2 szt. znaki ostrzegawcze, 1 szt. worek na odpady, 8 szt.
ściereczki chłonne, 1 szt. pudełko plastikowe, 1 szt. plastikowy zacisk do worka, 1 szt. gumowa ściągaczka, 1
szt. proszek Green-Z®, 1 szt. penseta, 1 szt. wata, 1 szt. szufelka, 1 szt. taśma ostrzegawcza
Zestaw 5

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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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 – Materiały medyczne
Dodatkowe kody CPV: 33140000-3 –Materiały medyczne (pakiet nr 6)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Komplet chirurgiczny
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. Komplet zabiegowy zwykły.
Jednorazowy komplet chirurgiczny (bluza + spodnie). Komplet wykonany z lekkiej i miękkiej włókniny
polipropylenowej SMMS o gramaturze 45 g/m2. Bluza posiada krótki rękaw, wycięcie w serek wykończone
lamówką, oraz trzy kieszenie (dwie na dole bluzy oraz jedna mniejszą na piersi), a także metkę z rozmiarem
widoczną przed rozłożeniem. Spodnie z możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych
z identycznego materiału, nogawki długie, proste, wyposażone w metkę z rozmiarem. Kolor zielony. Rozmiary
M, L, XL. Każdy zestaw powinien być zapakowany w zgrzaną torebkę z foli PE. Zaoferowany produkt musi
bezwzględnie spełniać wymogi normy PN EN 13795. Wymaga się dołączenia karty technicznej wyrobu dla
potwierdzenia wymaganych parametrów. opakowanie 650

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: 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 – Materiały medyczne
Dodatkowe kody CPV: 33140000-3 –Materiały medyczne (pakiet nr 7)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Mata absorpcyjna
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. Mata absorpcyjna:
Specyfikacja:
• jałowa mata absorpcyjna przystosowana do pracy w loży aseptycznej
• składająca się z minimum 2 warstw absorpcyjnej i nieprzepuszczalnej dla płynów
• pakowane osobno
• Wymiary 40-45cm/60-75cm
Opakowanie 650

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
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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
Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
Dodatkowe kody CPV: 33140000-3 –Materiały medyczne (pakiet nr 8)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zamknięty aspiracyjno-próżniowy system do pobierania krwi
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Probówko-strzykawka z heparyną litową, poj 8-9 ml, śr. 15-16 mm, HBCO szt. 500
2. Probówko-strzykawka z heparyną litową, poj 1,0-1,2 ml, śr. 8-9 mm, HBCO szt. 600
3. Probówko-strzykawka do badań biochemicznych z czynnikiem przyspieszającym wykrzepianie (kulki), poj 8-9
ml, śr.15-16 mm szt. 1 000
4. Probówko-strzykawka do badań biochemicznych z czynnikiem przyspieszającym wykrzepianie (kulki), poj
7,0-7,5 ml, śr.15-16 mm szt. 1500
5. Probówko-strzykawka do badań biochemicznych z czynnikiem przyspieszającym wykrzepianie (kulki), poj
4,0-4,5 ml, śr. 11-13 mm szt. 600
6. Probówko-strzykawka do badań biochemicznych z czynnikiem przyspieszającym wykrzepianie (kulki), poj
2,0-2,7ml, śr. 11-13 mm szt. 96 000
7. Probówko-strzykawka do badań biochemicznych z czynnikiem przyspieszającym wykrzepianie dla potrzeb
pediatrii (kulki lub krążki), poj 1,0-1,2ml, śr. 8-9 mm szt. 5000
8. Probówko-strzykawka neutralna o poj. 2,7 ml, śr.11 mm szt. 800
9. Probówko-strzykawka do badań układu krzepnięcia z cytrynianem sodu poj. 2,0-3,0 ml, śr. 11-13 mm szt. 40
000
10. Probówko-strzykawka do badań układu krzepnięcia z cytrynianem sodu poj. 1,0-1,4 ml, śr. 8-9 mm szt. 1
600
11. Probówko-strzykawka do glukozy, poj. 1,0-1,2 ml, śr. 8-9 mm szt. 17 000
12. Probówko-strzykawka do glukozy, poj. 2,0-2,7 ml, śr. 11-13 mm szt. 3000
13. Probówko-strzykawka do badań hematologii (z EDTA), poj. 2,0-2,6 ml, śr.11-13 mm szt. 92 000
14. Probówko-strzykawka do badań hematologii (z EDTA), poj. 1,0-1,5 ml, śr.8-9 mm szt. 5000
15. Probówko-strzykawka do oznaczania trombocytopenii rzekomej z jonami magnezu jako koagulantem, poj.
2,0-2,7 ml, kolor korka odmienny od probówek morfologicznych szt. 100
16. Mikroprobówka do pobierania krwi włośniczkowej i żylnej do badań biochemicznych, poj. 0,6 ml szt. 300
17. Mikroprobówka do pobierania krwi włośniczkowej i żylnej do badań hematologicznych, poj. 0,6 ml szt. 300
18. Mikroprobówka do pobierania krwi włośniczkowej i żylnej do badań układu krzepnięcia z cytrynianem sodu
dla potrzeb pediatrii, poj.0,5 ml szt. 200
19. Adapter do pobierania krwi z wkłuć zakończonych luer do probówko-strzykawek tj. np. cewniki dożylne szt.
27 000
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20. Adapter do probówek morfologicznych do rozmazu, bez konieczności używania dodatkowych szkiełek szt. 5
000
21. Adapter do probówek do analizatora, 1,2 ml szt. 2 000
22. Igła systemowa (0,7 x 38 mm-40 mm) szt. 3 000
23.
Igła systemowa (0,8 x 38 mm-40 mm)
Szt. 16 000
24.
Igła systemowa (0,9 x 38 mm-40 mm)
Szt. 54 000
25. Igła systemowa (0,7x38 mm-40 mm) z osłonką przed zakłuciem szt. 500
26. Igła systemowa (0,8 x38 mm-40 mm) z osłonką przed zakłuciem szt. 1 000
27. Igła systemowa (0,9 x38 mm-40 mm) z osłonką przed zakłuciem szt. 5 000
29. Igła systemowa typu motylek 0,6 G długość drenu do 80mm szt. 50
30. Igła systemowa typu motylek 0,5 G długość drenu do 80 mm szt. 50
Warunki graniczne:
— system zapewniający możliwość wyboru techniki pobrania krwi w zależności od stanu żył pacjenta,
— probówki z możliwością wytworzenia świeżej próżni przed pobraniem krwi,
— wszystkie wyroby muszą być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta,
— strzykawko-probówki z naklejonymi etykietami,
— igły i adaptery pakowane pojedynczo w papierowo-foliowe blistry,
— utylizacja przez spalanie,
— zamknięcie strzykawko-probówki eliminujące efekt aerosolowy, zakręcane korkiem,
— probówki systemowe wykonane z tworzywa sztucznego,
— zamknięcia probówek z membraną przekłuwalną przez próbnik analizatora,
— termin ważności produktów: nie mniejszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy
— opakowania produktów muszą gwarantować ich sterylność podczas transportu.
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
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Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
Dodatkowe kody CPV: 33141000-0 –Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne (pakiet
nr 9)
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Miska nerkowata jednorazowego użytku
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Miska nerkowata jednorazowego użytku szt. 15 000

II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
Dodatkowe kody CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne (pakiet nr 10)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Koce grzewcze
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Koce grzewcze dla dorosłych na całe ciało ok. 230x120 cm szt. 400
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2. Koce grzewcze pediatryczne na całe ciało ok. 145x100 cm szt. 100
Parametry:
1. Koce wykonane z wielowarstwowej tkaniny, nie zawierające lateksu;
2. Materiał odporny na rozdarcie, przebicie, zamoczenie;
3. Materiał radioprzezierny, nie zakłóca działania promieni X, przystosowany do pracy w rezonansie, nie
przewodzi ładunków elektrycznych;
4. Materiał perforowany, umożliwiający równomierny przepływ powietrza, możliwość zastosowania niskiego
przepływu powietrza;
5. Zewnętrzna warstwa koca wykonana z nietkanego tworzywa, co eliminuje możliwość kontaktu rozgrzanych
powierzchni ze skórą;
6. Koce kompatybilne z stosowanymi aparatami grzewczymi Mistral-Air.
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 – Materiały medyczne
Dodatkowe kody CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne (pakiet nr 11)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Aparaty do żywienia pozajelitowego
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Aparaty do żywienia pozajelitowego (w tym emulsje tłuszczowe) kompatybilne z posiadanymi pompami
objętościowymi mVP7000 Premium ARCOMED AG
Szt. 2 400

II.2.5)

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

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 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
Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
Dodatkowe kody CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne (pakiet nr 12)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wapno sodowane z indykatorem
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Wapno sodowane z indykatorem do aparatów do znieczuleń kg 1 300
W opakowaniach 4-5 kg.
Wapno ma posiadać wysoką efektywność pochłaniania CO2 i niski opór przepływu.
Musi być kompatybilne do stosowania z Sevofluranem, Isofluranem, Desfluranem.
Niepylące, wapno ma zawierać indykator zmieniający kolor w miarę zużycia – kontrola wzrokowa.

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
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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
Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
Dodatkowe kody CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne (pakiet nr 13)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kaniule dotętnicze, igły do nakłuć, przetworniki
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Kaniula dotętniczna 20G / 45 mm
Z zaworem suwakowym odcinającym szt. 2 500
2. Igła do nakłuć (Quinckego) do ostrzyknięć korzeni nerwowych
22 G 127 mm szt. 100
3. Przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia ze zintegrowanym systemem płuczącym
— 2 możliwości przepłukiwania
— aktywne skrzydełka
— zawór spustowy gumkowy
— długość linii pomiarowej 150 cm
W tym kranik trójdrożny
Z przedłużaczem z wyczuwalnym
I optycznym identyfikatorem pozycji otwarty- zamknięty
— zbiornik wyrównawczy z zakrzywioną igłą w celu zapobiegania zapowietrzaniu się systemu pomiarowego
— zakres częstotliwości roboczej przetwornika > 1200 Hz
— połączenie z kablem interfejsowym poprzez łącze pinowe wodoszczelne.
Kompatybilne z posiadanymi monitorami. szt. 1 200
4. Zestaw z dwoma przetwornikami do inwazyjnego pomiaru ciśnienia wyposażony w:
— 2 x linie pomiarowe 150 cm,
— przetworniki ze zintegrowanym systemem płuczącym 3ml/h z 2 możliwościami przepłukiwania,
— system wypełnienia linii pomiarowych wyposażony w zakrzywioną igłę zapobiegającą zapowietrzaniu się
systemu pomiarowego,
— koreczki tłumiące zamknięte zabezpieczające system pomiarowy przed przypadkową kontaminacją,
— zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <5 % błędu pomiarowego dla całej linii
pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej,
— połączenie z kablem interfejsowym poprzez łącze pinowe wodoszczelne. Kompatybilne z posiadanymi
monitorami. szt. 30
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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
Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
Dodatkowe kody CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne (pakiet nr 14)

18 / 22

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

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
oraz dokumentów do których zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona
zgodnie z art. 26 ustawy pzp lub Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z
art. 24aa ustawy pzp tj.:
1) posiadanie odpisu z właściwego rejestru – na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
2) posiadanie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie
zalega z uiszczaniem podatków – na podstawie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3) posiadanie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - na podstawie
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnie,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
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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 materiały medyczne (dotyczy pakietu nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14),
zestawy medyczne (dotyczy pakietu nr 4), jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
(dotyczy pakietu nr 9) na kwotę minimum:
Dla pakietu nr: 1 – 18 700,00 zł,
Dla pakietu nr: 2 – 680 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 3 – 42 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 4 – 37 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 5 – 17 500,00 zł
Dla pakietu nr: 6 – 1 200,00 zł,
Dla pakietu nr: 7 – 1 200,00 zł,
Dla pakietu nr: 8 – 300,00 zł,
Dla pakietu nr: 9 – 64 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 10 – 1 600,00 zł,
Dla pakietu nr: 11 – 17 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 12 – 12 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 13 – 7 500,00 zł,
Dla pakietu nr: 14 – 55 000,00 zł,
Każda z dostaw.
2) spełnianie warunków określonych przez Zamawiającego w Zał. nr 1 do SIWZ:
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— na podstawie oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na
terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019r. 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: 17/01/2020
Czas lokalny: 09:15

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: 17/01/2020
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego: Sala konferencyjna (Biblioteka).

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 – 935,00 zł,
Dla pakietu nr: 2 – 34 349,00 zł,
Dla pakietu nr: 3 – 21 225,00 zł,
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Dla pakietu nr: 4 – 1 853,00 zł,
Dla pakietu nr: 5 – 875,00 zł,
Dla pakietu nr: 6 – 63,00 zł,
Dla pakietu nr: 7 – 62,00 zł,
Dla pakietu nr: 8 – 16,00 zł,
Dla pakietu nr: 9 – 3 220,00 zł,
Dla pakietu nr: 10 – 83,00 zł,
Dla pakietu nr: 11 – 875,00 zł,
Dla pakietu nr: 12 – 600,00 zł,
Dla pakietu nr: 13 – 375,00 zł,
Dla pakietu nr: 14 – 2 827,00 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 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 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., 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 kwietnia
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 04.05.2016, 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, mail: iod@zdrowie.walbrzych.pl , tel. 74/6489696;
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa: kieszeń samoprzylepna, obłożenia, akcesoria, zestaw do
zabiegów urologicznych TUR, zestaw do operacji na stole wyciągowym, nóż do portu bocznego, wyposażenie
pracowni cytostatycznej, zamknięty aspiracyjno - próżniowy system do pobierania krwi, miska nerkowata,
aparaty do żywienia pozajelitowego, koce grzewcze, wapno sodowane, kaniule dotętnicze, igły do nakłuć,
przetworniki” – nr Zp/71/PN-69/19 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 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
• 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;
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• 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**.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: 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
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/12/2019
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