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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2981-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Materiały medyczne
2020/S 003-002981
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: dorota.piekarz@zdrowie.walbrzych.pl
Tel.: +48 746489700
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

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawy testów diagnostycznych, produktów do odsysania i zbiórki wydzielin, strzykawek
Numer referencyjny: Zp/2/PN-2/20

II.1.2)

Główny kod CPV
33140000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Liczba pakietów – 4.
— pakiet nr 1 – EBV test kasetkowy do wykrywania p/c IgG przeciwko antygenowi jądrowemu (EBNA)
i antygenowi kapsydu wirusa (VCA) oraz do wykrywania p/c IgM przeciwko wczesnemu antygenowi
natychmiastowemu IEA Zebra i antygenowi kapsydu wirusa VCA w surowicy jako marker aktywnej infekcji EBV
met. immunofiltracji. Zestawy kompletne do użycia,
— pakiet nr 2 – zestaw-system do zagęszczania kału do analizy parazytów, kompletny do użycia,
— pakiet nr 3 – produkty do odsysania i zbiórki wydzielin,
— pakiet nr 4 – strzykawki 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: 4

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
EBV test kasetkowy do wykrywania p/c IgG przeciwko antygenowi jądrowemu (EBNA) i antygenowi kapsydu
wirusa (VCA) oraz do wykrywania p/c IgM przeciwko wczesnemu antygenowi natychmiastowemu IEA..
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:
Nazwa odczynnika Nazwa handlowa Numer katalogowy Prognozowana ilość oznaczeń /36 m-cy Wielkość
opak.Cena jedn. testu Netto brutto Cena opak.Netto brutto Wartość Netto brutto
EBV IgG 1200
EBV IgM 1200
Razem wartość / 36 m-cy
Parametry graniczne do pakietu nr 1
1. Zamawiający wymaga, aby w trakcie trwania umowy producent oferowanych testów był cały czas ten sam
TAK/NIE
2. Termin ważności zestawu min 6 miesięcy od daty dostarczenia zamawiającemu TAK/NIE
3. Wszystkie odczynniki z pakietu 1 muszą posiadać certyfikaty i aktualnie obowiązującą deklarację zgodności
producenta, dopuszczające do ich używania na terenie UE w placówkach służby zdrowia TAK/NIE
4. Opakowania zbiorcze 20–30 szt. testów /opak. TAK/NIE
5. Instrukcja dotycząca sposobu użycia testu i wykonania oznaczenia w języku polskim TAK/NIE
Pakietów nie można dzielić na poszczególne pozycje
Oferta nie zawierająca podanego numeru katalogowego oferowanych odczynników/zestawów oraz nazwy
handlowej będzie odrzucona z postępowania przetargowego.

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: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV: 33140000-3 – materiał medyczny
Dodatkowe kody CPV: 33696500-0 – odczynniki laboratoryjne (dotyczy pakietu nr 1)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw-system do zagęszczania kału do analizy parazytów, kompletny do użycia
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:
Nazwa odczynnika Nazwa handlowa Numer katalogowy Prognozowana ilość badań/36 m-cy Wielkość opak.
Cena jednostkowa testu netto brutto Cena opak.netto brutto Wartość netto brutto
Zestaw-system
Do analizy parazytów, 900
Kompletny do użycia
Razem wartość / 36 m-cy
1. Zestaw do zagęszczania kału 20-40 testów/opak TAK/NIE
2. Zamawiający wymaga, aby w trakcie trwania umowy producent oferowanych testów był cały czas ten sam
TAK/NIE
3. Termin ważności zestawu min 6 miesięcy od daty dostarczenia zamawiającemu TAK/NIE
4. Odczynniki z pakietu 6 muszą posiadać certyfikat i aktualnie obowiązującą deklarację zgodności producenta,
dopuszczające do ich używania na terenie UE w placówkach służby zdrowia TAK/NIE
5. Instrukcja dotycząca sposobu użycia testu i wykonania oznaczenia w języku polskim TAK/NIE
6. Produkt jednorazowy, gotowy do użytku TAK/NIE
Oferta nie zawierająca podanego numeru katalogowego oferowanych odczynników/zestawów oraz nazwy
handlowej będzie odrzucona z postępowania przetargowego.

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: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV: 33140000-3 – materiał medyczny.
Dodatkowe kody CPV: 33696500-0 – odczynniki laboratoryjne (dotyczy pakietu nr 2).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Produkty do odsysania i zbiórki wydzielin
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:
L.P. Asortyment Szczegółowy Jedn. Miary Ilość 24 M-ce Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość Brutto
Producent /nr katalogowy
1. Wkłady workowe 1 litrowe jednorazowego użytku na wydzielinę Z trwale dołączoną pokrywą, z zastawką
zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący
obrotowy typu schodkowego i duży otwór do pobierania próbek, pasujące do pojemników i uchwytów będących
na wyposażeniu szpitala szt. 4 200.
2. Wkłady workowe 2 litrowe jednorazowego użytku na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, z zastawką
zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący
obrotowy typu schodkowego i duży zamykany otwór do pobierania próbek, pasujące do pojemników i uchwytów
będących na wyposażeniu szpitala szt. 20 000.
3. Wkłady workowe 3 litrowe 1 x użytku na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, z zastawką zapobiegającą
wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący obrotowy typu
schodkowego i duży zamykany otwór do pobierania próbek, pasujące do pojemników i uchwytów będących na
wyposażeniu szpitala szt. 250.
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4. Pojemniki wielorazowego użytku 2 litrowe na wkłady workowe, wykonane z przeźroczystego tworzywa ze
skalą pomiarową, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego
do przyłączenia źródła próżni szt. 50.
5. Pojemniki wielorazowego użytku 1 litrowe na wkłady workowe, wykonane z przeźroczystego tworzywa ze
skalą pomiarową, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego
do przyłączenia źródła próżni, wymagany spłaszczony kształt szt. 50.
6. Pojemniki wielorazowego użytku 3 litrowe na wkłady workowe, wykonane z przeźroczystego tworzywa ze
skalą pomiarową, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego
do przyłączenia źródła próżni szt. 10.
7. Pojemniki wielorazowego użytku 2 litrowe na wkłady workowe z nieprzeźroczystego tworzywa, wyposażone
w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy do przyłączenia źródła próżni szt. 10.
8. Pojemniki wielorazowego użytku 1 litrowe na wkłady workowe z nieprzeźroczystego tworzywa, wyposażone
w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy do przyłączenia źródła próżni szt. 10.
9. Pojemniki wielorazowego użytku 1 litrowe nieprzeźroczyste do płukania cewników pasujące do uchwytów
będących na wyposażeniu szpitala szt. 10.
10. Zestawy plastikowe 2 butlowe 1 x użytku do odsysania wydzielin z opłucnej, z butlą na wydzielinę o
pojemności 3 litry i butlą wodnej regulacji siły ssania oraz portem do pobierania próbek na drenie do pacjenta
szt. 400.
11. Sterylny zestaw ratunkowy do drenażu klatki piersiowej (ssanie czynne i bierne), zwarty kompaktowy, z
mechaniczną regulacją siły ssania i mechanicznym zaworem zabezpieczającym przez zwrotnym przepływem
powietrza do opłucnej, z komorą na wydzielinę 2 000 ml, nie wymagający napełniania wodą przed użyciem szt.
20.
12. Dreny łączące sterylne 3 metrowe, średn. wewn. 6–7 mm, zakończenia elastyczne typu żeńskiego pasujące
do wkładów workowych szt. 4 000.
13. Proszek do żelowania wydzielin w saszetkach po 25g saszetka 20 g 5 000.
14. Dreny łączące sterylne 3 metrowe, średn. wewn. 6–7 mm, zakończenia typu żeńskiego i schodkowy łącznik
do cewników z osłonką do zamykania szt. 18 000.
15. Uchwyty umożliwiające zawieszenie pojemnika wielorazowego na rurze ssaka typu Van szt. 20.
16. Uchwyty do mocowania pojemników wielorazowych na ścianie szt. 50.
17. Uchwyty do mocowania pojemników wielorazowych na szynie wąskiej (z zaczepem sprężynowym) szt. 50.
18. Kanka Yankauera z drenem 3–4 mm o śr. 7mm sterylna Ch24 i Ch 28 szt. 10 000.
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
SIWZ.
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
Główny kod CPV: 33140000-3 – materiał medyczny.
Dodatkowe kody CPV: 33140000-3 – materiał medyczny (dotyczy pakietu nr 3).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Strzykawki jednorazowego użytku
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:
L.P. Asortyment Szczegółowy Jedn. Miary Ilość 12 m-cy Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość Brutto
Producent /nr katalogowy
1. Strzykawka 2 ml dwuczęściowa, jednorazowa, sterylna, niepirogenna z końcówką typu Luer, poj. 2 ml, skala
0.1 ml z przeźroczystym cylindrem, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, op./100 sztuk szt.
125 000
2. Strzykawka 5 ml dwuczęściowa, jednorazowa, sterylna, niepirogenna z końcówką typu Luer, poj. 5 ml, skala
0.2 ml z przeźroczystym cylindrem, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, tłok wzmocniony
na całej długości, op./100 sztuk szt. 140 000
3. Strzykawka 10 ml dwuczęściowa, jednorazowa, sterylna, niepirogenna z końcówką typu Luer, poj. 10
ml, skala 0.5 ml z przeźroczystym cylindrem, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, tłok
wzmocniony na całej długości, op./100 sztuk szt. 190 000
4. Strzykawka 20 ml dwuczęściowa, jednorazowa, sterylna, niepirogenna z końcówką typu Luer, poj. 20
ml, skala 1 ml z przeźroczystym cylindrem, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, tłok
wzmocniony na całej długości op./100 sztuk szt. 250 000
5. Strzykawka 50/60 ml trzyczęściowa, Luer-Lock, wyraźnie oznakowana skala co 1 ml, z przezroczystym
cylindrem, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, przesuw tłoka dokładny i równomierny.
Kompatybilna z pompą infuzyjną DUET20/50 firmy Kwapisz szt. 25 000
6. Strzykawka 100 ml trzyczęściowa, dodatkowy reduktor Luer,, wyraźnie oznakowana skala, z przezroczystym
cylindrem, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, przesuw tłoka stopniowy i równomierny szt.
10 000
7. Strzykawka trzyczęściowa, Luer-Lock 2–3 ml, wyraźnie oznakowana, skala co 0,1 ml, z przezroczystym
cylindrem, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, przesuw tłoka dokładny i równomierny,
bezlateksowe uszczelnienie. szt. 500
8. Strzykawka Luer-Lock 5 ml, trzyczęściowa, wyraźnie oznakowana, skala co 0,2 ml, z przezroczystym
cylindrem, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, przesuw tłoka dokładny i równomierny
bezlateksowe uszczelnienie szt. 1500
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9. Strzykawka Luer-Lock 10 ml, trzyczęściowa, wyraźnie oznakowana, skala co 0,2 ml, z przezroczystym
cylindrem, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, przesuw tłoka dokładny i równomierny
bezlateksowe uszczelnienie szt. 800
10. Strzykawka Luer-Lock 20 ml, trzyczęśiowa, wyraźnie oznakowana, skala co 1 ml, jałowa z przezroczystym
cylindrem, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, przesuw tłoka dokładny i równomierny
bezlateksowe uszczelnienie szt. 3 000
11. Strzykawka insulinowa 1 ml z igłą w opakowaniu; trzyczęściowa typu Luer. Poj. 1 ml. jv., 100 J.U. Jałowa
z przezroczystym cylindrem; dobrze uszczelniony tłok, dopasowany do cylindra. Zabezpieczenie przed
przypadkowym wysunięciem tłoka. Dobrze widoczna skala. szt. 7 000
12. Strzykawka do insuliny 1 ml/CC U-100, zintegrowana z igłą 0,3X13 mm. Jałowa, zbudowana z
przezroczystego cylindra i tłoka dobrze uszczelnionego, dopasowanego do cylindra. Wyposażona w kryzę
ograniczającą wysuwanie tłoka. Dobrze widoczna skala. szt. 1 500
13. Strzykawka tuberkulinowa 1 ml z igłą w opakowaniu. Strzykawka trzyczęściowa typu Luer, jałowa.
Zbudowana z przezroczystego cylindra i tłoka dobrze uszczelnionego, dopasowanego do cylindra. Wyposażona
w kryzę ograniczającą wysuwanie tłoka.Dobrze widoczna skala Op./100 szt. szt. 500
14. Strzykawka trzyczęściowa do insuliny o poj. 1,0 ml, U-100, bezpieczna, z wbudowaną igłą w rozmiarze
29 G x 12,5 mm wykonana z polipropylenu, z mechanizmem umożliwiającym nieodwracalne schowanie igły
w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała dobrze
widoczna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna, bezlateksowa. Możliwość łatwego
odłamania tłoka po zabezpieczeniu igły. szt. 500 Opakowanie jednostkowe igły – typu blister z oznaczeniem
nazwy producenta
II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV: 33140000-3 – materiał medyczny
Dodatkowe kody CPV: 33140000-3 – materiał medyczny (dotyczy pakietu nr 4)

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

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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, 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:
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 2 dostaw odpowiadających swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w szczególności: materiałów medycznych (dotyczy pakietu nr 3, 4),
odczynników laboratoryjnch (dotyczy pakietu nr 1, 2), na kwotę minimum:
— dla pakietu nr 1 – 35 000,00 PLN;
— dla pakietu nr 2 – 3 000,00 PLN;
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— dla pakietu nr 3 – 180 000,00 PLN;
— dla pakietu nr 4 – 60 000,00 PLN;
każda z dostaw.
2) spełnianie warunków określonych przez zamawiającego w Zał. nr 1 do SIWZ:
— na podstawie oświadczenie wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na
terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 175),
— na podstawie opisów, fotografii (katalogów) przedmiotu zamówienia w języku polskim odzwierciedlających
parametry przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/02/2020
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: 07/02/2020
Czas lokalny: 09:45
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej (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:
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Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:
— dla pakietu nr 1 – 1 800,00 PLN,
— dla pakietu nr 2 – 110,00 PLN,
— dla pakietu nr 3 – 8 800,00 PLN,
— dla pakietu nr 4 – 3 000,00 PLN.
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
• inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego jest
Jarosław Golec, mail: iod@zdrowie.walbrzych.pl , tel. +48 746489696;
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy testów diagnostycznych, produktów do odsysania i zbiórki
wydzielin, strzykawek nr Zp/2/PN-2/20 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
• odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r. 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;
• w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO;
• posiada:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących,
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*,
— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO.
• nie przysługuje:
— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
06/01/2020
S3
https://ted.europa.eu/
TED

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

10 / 11

Dz.U./S S3
06/01/2020
2981-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

11 / 11

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 Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na stronie internetowej zamawiającego. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. W przypadku wniesienia odwołania
wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ zamawiający może przedłużyć termin składania
ofert lub termin składania wniosków.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/01/2020
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