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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:61116-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Materiały medyczne
2020/S 027-061116
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: bernard.jach@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: https://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: fiksatory do siatek, czyściki do koagulacji, elementy do ultradźwiękowego aspiratora, dren Kher, worki
laparaskopowe, dreny z filtrem, marker sterylny do skóry, kaniule do termolezji, rurki t...
Numer referencyjny: Zp/9/PN-9/20

II.1.2)

Główny kod CPV
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33140000
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Liczba pakietów – 20
Fiksatory do siatek, czyściki do koagulacji, elementy do ultradźwiękowego aspiratora, dren Kher, worki
laparaskopowe, dreny z filtrem, marker sterylny do skóry, kaniule do termolezji, rurki tracheotomijne, rurki
intubacyjne, rurka ustno-gardłowa, linia próbkująca do monitorowania stężenia gazów, zestaw do przetaczania
krwi, czujnik SpO2, odczynniki do analizatora parametrów krytycznych, zestawy współpracujące z pompami
objętościowymi, elektrody do koagulacji, sprzęt do fakoemulsyfikacji, szczotka do mycia rąk, proteza kości
sklepienia czaszki”.

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Fiksatory do siatek
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 Zamawiajacego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
L. p. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ 12 m-ce
1 Urządzenie do zamykania nacięcia po trokarze szt. 12
2 Bezwęzłowy system do zamykania ran o czasie wchłaniania do 180 dni, 3/0 19mm odwrotnie tnąca 3/8 koła,
bezbarwna 45cm szt. 12
3 Siatka elastyczna, transparentna, kompozytowa do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz
pooperacyjnych
— składająca się z niewchłanialnych monofilamintowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D
— pokrytych błoną zapobiegająca powstawaniu zrostów
— biowchłanialny kolagen hydrofilowy
— siatka posiada właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej mocowania (nici, stapler)
— siatka posiada znacznik kierunkowy w kolorze zielonym
— musi posiadać możliwość przycięcia siatki do pożądanego rozmiaru
— rozmiar pora 3,3 do 2,3mm
— grubość do 0,7mm
2

— gramatura 66g/m
— wielkość 20x15 cm szt. 1
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4 Siatka polipropylenowa lekka 6x11cm lub 15x10 cm, wielkość porów 1,5x1,7mm. Zamawiający określi
wielkość siatki przy składaniu zamówienia. szt. 12
5 Siatka polipropylenowa monofilamentowa macroporowata 6x11 cm lub 7,5x15cm.Rozmiar porów: 2.0 x 2.4
mm
Gramatura 46g/m2.Zamawiający określi wielkość siatki przy składaniu zamówienia. szt. 30
6 Zestaw obejmujący: Jednorazowe narzędzie do mocowania siatek przepuklinowych metodą laparoskopową
5mm zawierające 30 tytanowych wkrętów - jednorazowy trokar o średnicy 11 mm, długości kaniuli 100 mm,
kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, z automatycznym systemem bezobsługowej
redukcji uszczelki od 5 mm do 11 mm, z systemem ochrony trójkątnego ostrza (zaostrzonego po dwóch
stronach) po przejściu przez powłoki brzuszne, posiadający 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflacjęzatrzymanie przepływu gazu- desuflację bez odłączania przepływu CO2;
Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku,-elektroda powrotna pacjenta - jednorazową kaniulę o średnicy
11 mm, długość kaniuli 100 mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, z
automatycznym systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 11 mm, posiadająca 3-stopniowy
zawór umożliwiający insuflację- zatrzymanie przepływu gazu- desuflację bez odłączania przepływu CO2;
— jednorazowy trokar o średnicy 5 mm,
— jednorazowa kaniula o średnicy 5 mm, -Igła Verres'a 120 mm posiadająca przezroczystą rączkę i wskaźnik
bezpieczeństwa. szt. 30
7 Zestaw obejmujący: - Artykulacyjne narzędzie do fiksacji siatek przepuklinowych z wymiennymi ładunkami
(wchłanialne zszywki); artykulacja ładunku 65 stopni
— jednorazowy trokar o średnicy 11 mm, długości kaniuli 100 mm, kaniula ze zintegrowanym systemem
zakotwiczenia w powłokach, z automatycznym systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 11
mm, z systemem ochrony trójkątnego ostrza (zaostrzonego po dwóch stronach) po przejściu przez powłoki
brzuszne, posiadający 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację- zatrzymanie przepływu gazu- desuflację bez
odłączania przepływu CO2.
Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku,-elektroda powrotna pacjenta - jednorazową kaniulę o średnicy
11 mm, długość kaniuli 100 mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, z
automatycznym systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 11 mm, posiadająca 3-stopniowy
zawór umożliwiający insuflację- zatrzymanie przepływu gazu- desuflację bez odłączania przepływu CO2;
— jednorazowy trokar o średnicy 5 mm,
— jednorazowa kaniula o średnicy 5 mm, -Igła Verres'a 120 mm posiadająca p
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: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Czyściki do koagulacji - sterylne
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 Zamawiajacego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ 24 m-cy
1. Czyścik do koagulacji - sterylny szt. 4 000

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: 40,00
Cena - Waga: 60,00

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:
Elementy do ultradźwiękowego aspiratora tkanek Cusa Excel
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiajacego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych
II.2.4)

Opis zamówienia:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ 12 m-cy
1. Końcowka wielorazowa, zagieta, precyzyjna do uchwytu 36 kHz, do aspiratora Cusa Excel szt. 2
2. Jednorazowe dreny do uchwytu 36kHz, do aspiratora Cusa Excel (1 opak=6 sztuk) opak. 30
3. Jednorazowe dreny do uchwytu 23 kHz, do aspiratora Cusa Excel (1 opak=6 sztuk) opak. 10
4. Wkład ssaka 1,5 l do aspiratora Cusa Excel szt. 150

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: 40,00
Cena - Waga: 60,00

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:
Dren Kher
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 Zamawiajacego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
L.p. NAZWA Nr J.M. ILOŚĆ NA 24 – m -cy
8 szt. 50
1. Dren khera 10 szt. 60
12 szt. 80
14 szt. 100
16 szt. 60
18 szt. 60
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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: 40,00
Cena - Waga: 60,00

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:
Worki laparoskopowe
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiajacego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
L.P. Rodzaj pakietu JEDNOST MIARY ILOŚĆ 24 m-ce
1. Worek laparoskopowy wprowadzany przez trokar 10mm samorozprężalny, uwalniany z prowadnicy,
pojemność worka 200 ml szt. 250

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od
momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

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:
Worki laparosDreny z filtrem do przechwytywania kości
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 Zamawiajacego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ 24 m-cy
1. Dren z filtrem do przechwytywania kości szt. 2 000
Skład: ergonomiczna rączka końcówki o dł. min. 22cm z wbudowanym wymiennym filtrem, zagięta odłączalna
końcówka ssąca o długości 23cm i średnicy wew. 5,7mm i zew. 8,1mm, w zestawie dodatkowy wymienny filtr i
dren o dł. min. 250cm i średnicy wew. 6,5mm i zew. 10mm/ opakowanie podwójne folia/papier.

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: 40,00
Cena - Waga: 60,00

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:
Marker sterylny chirurgiczny do skóry
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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 Zamawiajacego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ 24 m-cy
1. Pisak (Marker) chirurgiczny sterylny, jednorazowego użytku, nietoksyczny, nierozmazujący się nie
powodujący podrażnień z przeznaczeniem do oznaczania na skórze. szt. 400

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od
momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

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:
Kaniule do termolezji termicznej i podkładki uziemiające
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 Zamawiajacego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
L.p. Rodzaj pakietu Jedn. miary Ilość 12 m-cy
1. Kaniule proste do termolezji termicznej, 18-20-21-22, dł. 10 cm z końcówką aktywną 5 mm, 1 OPAK. = 10
sztuk opak. 6
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2. Kaniule proste do termolezji termicznej, 18-20-21-22G, dł. 10 cm z końcówką aktywną 10 mm, 1 OPAK. = 10
sztuk opak. 6
3. Kaniule proste do termolezji termicznej, 22G, dł. 10 cm
Z końcówką aktywną 2 mm,
1 OPAK. = 10 sztuk opak. 2
4. Kaniule proste do termolezji termicznej, 18-20G, dł. 15 cm
Z końcówką aktywną 5 mm,
1 OPAK. = 10 sztuk opak. 4
5. Kaniule proste do termolezji termicznej, 21-22G, dł. 5 cm
Z końcówką aktywną 4 mm,
1 OPAK. = 10 sztuk opak. 6
6. Podkładki uziemiające (elektrody bierne) bez kabla, kompatybilne z generatorem do termolezji firmy Cosman
typ G4. szt. 150
Opis techniczny: kaniule do termolezji termicznej i podkładki uziemiające.
I. Kaniule do termolezji termicznej
— kaniule proste do termolezji termicznej
— kaniule jałowe, jednorazowego użytku
— kaniule długości 5 cm, o średnicy 21G i 22G (do wyboru przez Zamawiającego), z końcówką aktywną 4mm,
— kaniule długości 10 cm, o średnicy 18G, 20G, 21G, 22G (do wyboru przez Zamawiającego), z końcówką
aktywną 5 i 10mm, do wyboru przez Zamawiającego
— kaniule długości 10 cm, o średnicy 22G, z końcówką aktywną 2mm
— kaniule długości 15 cm, o średnicy 18 i 20G (do wyboru przez Zamawiającego), z końcówką aktywną 5mm
— kaniule kompatybilne z elektrodami do termolezji do generatora firmy Cosman typ G4
II. Podkładki uziemiające bez kabla
— podkładki uziemiające żelowe
— produkt jednorazowego użytku
— kompatybilne z generatorem do termolezji firmy Cosman typ G4.
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: 40,00
Cena - Waga: 60,00

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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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Rurki tracheotomijne standard z mankietem niskociśnieniowym
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 Zamawiajacego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ 24 m-ce
1. Rurka tracheostomijna dziecięca 2,5 szt. 20
2. Rurka tracheostomijna dziecięca 3,0 szt. 20
3. Rurka tracheostomijna dziecięca 3,5 szt. 20
4. Rurka tracheostomijna dziecięca 4,0 szt. 20
5. Rurka tracheostomijna dziecięca 4,5 szt. 20
6. Rurka tracheostomijna dziecięca 5,0 szt. 40
7. Rurka tracheostomijna dziecięca 5,5 szt. 40
8. Rurka tracheostomijna 6.0 szt. 40
9. Rurka tracheostomijna 6.5 szt. 60
10. Rurka tracheostomijna 7.0 szt. 100
11. Rurka tracheostomijna 7.5 szt. 100
12. Rurka tracheostomijna 8.0 szt. 100
13. Rurka tracheostomijna 8.5 szt. 100
14. Rurka tracheostomijna 9.0 szt. 40
Parametry:
• jałowe,
• jednorazowego użytku,
• rozmiar rurki na baloniku kontrolnym,
• linia RTG na całej długości rurki,
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• kąt pomiędzy częścią proksymalną a dystalną zbliżony do 90 ,
• miękkie, gładkie skrzydełka szyldu,
• prowadnica,
• tasiemka mocująca.
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: 40,00
Cena - Waga: 60,00

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
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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:
Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym
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 Zamawiajacego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ 24 m-ce
1. Rurka intubacyjna rozm.2,5
(opcjonalnie bez mankietu) szt. 50
2. Rurka intubacyjna rozm.3,0
(opcjonalnie bez mankietu) szt. 100
3. Rurka intubacyjna rozm.3,5
(opcjonalnie bez mankietu) szt. 80
4. Rurka intubacyjna rozm.4,0
(opcjonalnie bez mankietu) szt. 50
5. Rurka intubacyjna rozm.4,5
(opcjonalnie bez mankietu) szt. 50
6. Rurka intubacyjna rozm.5,0
(opcjonalnie bez mankietu) szt. 80
7. Rurka intubacyjna rozm.5,5
(opcjonalnie bez mankietu) szt. 80
8. Rurka intubacyjna rozm.6,0 szt. 100
9. Rurka intubacyjna rozm.6,5 szt. 100
10. Rurka intubacyjna rozm.7,0 szt. 1300
11. Rurka intubacyjna rozm.7,5 szt. 1600
12. Rurka intubacyjna rozm.8,0 szt. 1900
13. Rurka intubacyjna rozm.8,5 szt. 1100
14. Rurka intubacyjna rozm.9,0 szt. 100
15. Rurka intubacyjna rozm.9,5 szt. 40
Parametry: Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym wykonane z medycznej odmiany PCV lub
silikonowane, z wyraźnymi czytnikami głębokości oraz oznaczeniem numeru rozmiaru na rurce. Opakowanie
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folia/papier o profilu ułatwiającym zachowanie pamięci kształtu rurki. Numer serii, data ważności na opakowaniu
jednostkowym.
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: 40,00
Cena - Waga: 60,00

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:
Rurka ustno-gardłowa
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 Zamawiajacego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ 24 m-ce
1. Rurka ustno- gardłowa różne rozmiary szt. 9 000
Parametry:
• jednorazowego użytku
• sterylna
• wykonana z materiału pozbawionego ftalanów
• rozmiary kodowane kolorami
• gładko zaokrąglone krawędzie
• blokada przeciw zagryzieniu
• pakowana pojedyńczo
• rozmiary dla dzieci i dla dorosłych: od 30mm-120mm

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: 40,00
Cena - Waga: 60,00
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:
Linia próbkująca do monitorowania stężenia gazów anestetycznych: CO2, O2, N2O
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 Zamawiajacego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ 24 m-ce
1. Linia próbkująca do monitorowania stężenia gazów anestetycznych: CO2, O2, N2O szt. 800
PARAMETRY:
• Jednorazowy dren pomiarowy do WaterLock2,
• długość min. 2,5 m,
• opakowanie zbiorcze 10 szt.,
• Kompatybilne z aparatami do znieczuleń: Primus, Fabius firmy Drager.

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: 40,00
Cena - Waga: 60,00

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
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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:
Zestaw do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiajacego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
L. p. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ 12 m-ce
1. Zestaw jednorazowy do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych kompatybilny z pompą infuzyjną
PLUM A+. LC 5000 szt. 50

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: 40,00
Cena - Waga: 60,00

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:
Czujnik jednorazowy SpO2 technologii Masimo, kompatybilny z kablem połączeniowym LNCS
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Część nr: 14
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiajacego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ NA 12 m-cy
1 Czujnik Jednorazowy SpO2 szt. 700
Ad.1. Czujnik jednorazowy saturacji w technologii Masimo SET, LNCS Neo- dla noworodków poniżej 3 kg
kompatybilny z kablem połączeniowym LNCS, samoprzylepny.
Podlega rewitalizacji po przetarciu alkoholem

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: 40,00
Cena - Waga: 60,00

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:
Odczynniki do analizatora parametrów krytycznych ABL 90 FLEX PLUS
Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiajacego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
L. p. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ 12 m-ce
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1 ABL 90 pakiet odczynnikowy Szt. 13
2 Qc Kaseta sensorowa Szt. 12
3 Kapilary plastikowe Szt. 2500
4 Wyłapywacz skrzepów Szt. 2500
5 Papier termiczny (8 rolek) Szt. 16
Ad.1 Pakiet odczynnikowy służący wykonaniu 200 badań (680 oznaczeń)
Ad.2 Qc Kaseta sensorowa SC90 300/30 BG/LYT/MET/OXI
Ad.3 Kapilary plastikowe obj.70 ul z zatyczkami i mieszadełkiem (250 szt)
Ad.4. Wyłapywacz skrzepów Abl 90 (250 szt)
Ad.5 Papier termiczny kompatybilny z urządzeniem ABL 90 Flex Plus
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: 40,00
Cena - Waga: 60,00

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:
Zestawy współpracujące z pompami objętościowymi i infuzyjnymi typu Alaris
Część nr: 16

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiajacego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ 12 m-ce
1. Zestaw bursztynowy do podawania leków światłoczułych, kompatybilny do pomp objętościowych Alaris GW, z
wbudowanym zaworem zapobiegającym zjawisku syfonowania szt. 200
2. Zestaw do żywienia pozajelitowego, do leków światłoczułych, z filtrem 1,2 um, kompatybilny z pompami
infuzyjnymi Alaris CC szt. 200
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3. Zestaw przeźroczysty kompatybilny do pomp infuzyjnych strzykawkowych Alaris CC szt. 200
4. Zestaw do przetaczania krwi, kompatybilny z posiadanymi pompami objętościowymi Alaris GW szt. 120
Produkty jednorazowego użytku, pozbawione latexu i DEHP
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: 40,00
Cena - Waga: 60,00

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:
Elektrody jednorazowe do koagulacji
Część nr: 17

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiajacego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ 24 m-ce
1. Jednorazowa elektroda igłowa sterylna do koagulacji o rozmiarze całkowitym 7,2cm a dl.aktywnej 2,8 cm
Opakowanie =50szt. opak. 30
2. Jednorazowa sterylna elektroda igłowa koagulacji o rozmiarze całkowitym 16,51 cm długości aktywnej 2.54
cm.
Opakowanie =50 szt opak. 10
3. Jednorazowy sterylny nożyk do koagulacji o rozmiarze całkowitym 16.51 a dł .aktywnej 2,54 cm
Opakowanie =50 szt. opak. 10

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: 40,00
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Cena - Waga: 60,00
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:
Jałowe zestawy do zaćmy kompatybilne ze sprzętem do fakoemulsyfikacji Infinity
Część nr: 18

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiajacego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ 24 m-ce
1. Zestaw 1:
Końcówka do fakoemulsyfikacji zagięta 30 st. 600 szt.
Nóż do portów bocznych 1,2 mm
— 1 osonki 0,9mm ultra tip 0,9; ABS; Kelman
— 1 Kelman 30
— 1 kaseta do oferowanego sprzętu
(opakowana w plastikowym jałowym pojemniku)
— 1 kaniula 25G do przedniej komory, kaniula 25G do hydrodysekcji, kaniula 27G zagięta, kaniula do
wiskoelastyku 23G
— 1 obłożenie 140x160 (folia adh, torebka obustronnie)
— 1 nóż Slit 2,2 mm
— 1 obłożenie stolika 140x140
— 1 osłonka plastikowa na oko
— 1 kieliszek 60 ml
— 6 mikro gąbki
— 2 fartuch S, L
— 10 gaziki 5x5 cm
— 3 strzykawka 3,0ml 3cz., LL
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— 1 strzykawka 3,0ml LL,
— 1 strzykawka 10 ml 3cz,LL
— 2 ręcznik papierowy
— 1 pojemnik plastikowy 25x13x5
— 2szt. rękawiczki nr 6,5 (bezpudrowe)
— 1 rozwórka
— 1 insulinówka
— 1 op. BSS 15ml szt. 2 500
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od
momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

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:
Sterylna sucha szczotka do chirurgicznego mycia rąk
Część nr: 19

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiajacego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ 24 m-ce
1. Sterylna sucha szczotka do mycia rąk przed zabiegami chirurgicznymi jednorazowego użytku.. opak. 31 000
Wymagania:
— umożliwiająca utrzymanie optymalnej higieny przedoperacyjnej rąk i skóry
— pakowane pojedynczo
— z jednej strony delikatna gąbka, z drugiej miękkie włosie
— jałowa
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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: 40,00
Cena - Waga: 60,00

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:
Protezy kości sklepienia czaszki
Część nr: 20

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiajacego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
L.p Asortyment szczegółowy Jedn. miary Ilość na 24 m-ce
1. Protezy kości sklepienia czaszki o wymiarach:
Długość 125-130mm
Szerokość 120-125mm
Wysokość krzywizny 20-25mm szt. 20
2. Protezy kości sklepienia czaszki
O wymiarach:
Długość 130-135mm
Szerokość 105-110mm
Wysokość krzywizny 15-20mm szt. 20
3. Protezy kości sklepienia czaszki
O wymiarach:
Długość 100-105mm
Szerokość 55-60mm
Wysokość krzywizny 10-15mm szt. 20
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4. Protezy kości sklepienia czaszki
O wymiarach:
Długość 70-75mm
Szerokość 55-60mm
Wysokość krzywizny 10-15mm szt. 10
5. Protezy kości sklepienia czaszki
O wymiarach:
Długość i szerokość 70-75mm
O jednakowej długości i szerokości
Wysokość krzywizny 10-15mm szt. 10
6. Protezy kości sklepienia czaszki o
Kształcie i wymiarach dobieranych
Indywidualnie szt. 6
Proteza tworzona na specjalne zamówienia dla danego pacjenta, wykonana na podstawie badania z tomografii
komputerowej.
Poz. 6 - w przypadku odległości większej niż 130 mm między skrajnymi punktami ubytku
Lub gdy z badania CD wynika, że forma miałaby ujemne skosy może zachodzić
Konieczność wykonania dwóch protez.
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: 40,00
Cena - Waga: 60,00

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

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
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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
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.:
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
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające uch należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tj. wykonanie co najmniej dwóch dostaw odpowiadających
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w szczególności materiałów medycznych (dotyczy pakietów nr
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,18,19,20,21), produkty farmaceutyczne (dotyczy pakietu nr 17):
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Dla pakietu nr: 1 – 100 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 2 – 2 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 3 – 60 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 4 – 700,00 zł,
Dla pakietu nr: 5 – 2 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 6 – 2 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 7 – 2 500,00 zł,
Dla pakietu nr: 8 – 10 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 9 – 6 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 10 – 5 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 11 – 2 500,00 zł,
Dla pakietu nr: 12 – 1 500,00 zł,
Dla pakietu nr: 13 – 900,00 zł,
Dla pakietu nr: 14 – 12 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 15 – 25 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 16 – 5 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 17 – 8 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 18 – 250 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 19 – 10 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 20 – 70 000,00 zł,
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 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: 13/03/2020
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Czas lokalny: 08:45
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: 13/03/2020
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej (biblioteka) w budynku D

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:
Zamawiający traktuje 1 miesiąc jako 30 dni.
Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:
Dla pakietu nr: 1 – 5 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 2 – 100,00 zł,
Dla pakietu nr: 3 – 3 500,00 zł,
Dla pakietu nr: 4 – 40,00 zł,
Dla pakietu nr: 5 – 100,00 zł,
Dla pakietu nr: 6 – 100,00 zł,
Dla pakietu nr: 7 – 100,00 zł,
Dla pakietu nr: 8 – 600,00 zł,
Dla pakietu nr: 9 – 300,00 zł,
Dla pakietu nr: 10 – 300,00 zł,
Dla pakietu nr: 11 – 100,00 zł,
Dla pakietu nr: 12 – 80,00 zł,
Dla pakietu nr: 13 – 50,00 zł,
Dla pakietu nr: 14 – 600,00 zł,
Dla pakietu nr: 15 – 1 300,00 zł,
Dla pakietu nr: 16 – 300,00 zł,
Dla pakietu nr: 17 – 500,00 zł,
Dla pakietu nr: 18 – 15 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 19 – 500,00 zł,
Dla pakietu nr: 20 – 4 000,00 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 formach:
1) pieniądzu,
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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)
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 będzie 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.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia27kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych iwsprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenieoochroniedanych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
........W związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń wDzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej – dalszy szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia znajdujesię w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
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

07/02/2020
S27
https://ted.europa.eu/
TED

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

25 / 26

Dz.U./S S27
07/02/2020
61116-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

26 / 26

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:
05/02/2020
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