Dz.U./S S112
11/06/2020
271336-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1 / 22

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:271336-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Materiały medyczne
2020/S 112-271336
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 POLSKA
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

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 nici operacyjnych, produktów specjalistycznych i hemostatycznych, elektrod do koagulacji, aparatów
do szybkiego przetaczania krwi”
Numer referencyjny: Zp/31/PN-30/20

II.1.2)

Główny kod CPV
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33140000 Materiały medyczne
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Liczba pakietów – 10
Pakiet nr 1 – Elektrody jednorazowe do koagulacji
Pakiet nr 2 – Aparat do szybkiego przetaczania krwi
Pakiet nr 3 – Szwy plecione wchłanialne
Pakiet nr 4 – Szwy monofilamentowe wchłanialne
Pakiet nr 5 – Szwy monofilamentowe niewchłanialne
Pakiet nr 6 – Nici chirurgiczne monofilamentowe, syntetyczne, wchłanialne 90-120 dni od zaimplantowania
(bezwęzłowy, samomocujący system do zamykania ran)
Pakiet nr 7 – Produkty specjalistyczne
Pakiet nr 8 – Produkty hemostatyczne
Pakiet nr 9 – Produkty specjalistyczne
Pakiet 10 – Szwy plecione niewchłanialne

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: 10

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Elektrody jednorazowe do koagulacji
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. 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
Cena - Waga: 60
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
Dodatkowe kody CPV: 33140000-3 materiał medyczny - (dotyczy Pakietu nr 1)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Aparat do szybkiego przetaczania krwi
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ 24 M-CE
1. Aparat do szybkiego przetaczania krwi
Szt. 300

II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
Dodatkowe kody CPV: 33140000-3 materiał medyczny - (dotyczy Pakietu nr 2)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Szwy plecione wchłanialne
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. Długość nitki Grubość nitki Rodzaj igły Ilość 24 m-ce Jednostka miary
Nici syntetyczne, wykonane z kopolimeru 90 % glikolidu i 10 % L-laktydu poli, plecione, powlekane w 50 %
kopolimerem glikolidu l-laktydu poli (w stosunku 35/65) i w 50 % stearynianem wapnia, o gwarantowanym
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okresie podtrzymywania tkankowego w 50 % w 21 dniu od zaimplantowania, wchłaniające się między 56 - 70
dniem od zaimplantowania.
1. 45 cm 5/0 1/2 koła, 13 mm, okrągła 360 saszetka
2. 70 cm 4/0 1/2 koła, 17 mm, okrągła 828 saszetka
3. 70 cm 3/0 igła okrągła, 1/2 koła 22 mm 5076 saszetka
4. 120 cm 2/0 igła okrągło-tnąca, progresywna, 24 mm 72 saszetka
5. 90 cm 2/0 igła okrągła wzmocniona, 1/2 koła 26 mm 684 saszetka
6. 70 cm 2/0 1/2 koła, 26 mm, okrągła, 5148 saszetka
7. 70 cm 2/0 igła odwrotnie tnąca 1/2 koła 30 mm 216 saszetka
8. 70 cm 2/0 igła okrągła tępa 1/2 koła 35 mm 72 saszetka
9. 90 cm 2/0 igła odwrotnie tnąca wzmocniona, 1/2 koła 37 mm 1656 saszetka
10. 70 cm 2/0 igła okrągła wzmocniona, 1/2 koła 37 mm 1188 saszetka
11. 70 cm 2/0 igła okrągła 1/2 koła 37 mm 108 saszetka
12. 70 cm 0 1/2 koła, 26 mm, okrągła 72 saszetka
13. 70 cm 0 1/2 koła, 30 mm, okrągła 2340 saszetka
14. 90 cm 0 1/2 koła, 37mm, odwrotnie tnąca 2088 saszetka
15. 70 cm 1 1/2 koła, 30mm, odwrotnie tnąca 324 saszetka
16. 70 cm 1 igła typu,,J,, krzywizna 1/2 koła, okragło-tnąca 30mm wzmocniona 756 saszetka
17. 90 cm 1 1/2 koła, 37 mm, okrągła 2808 saszetka
18. 90 cm 2 1/2 koła, 37 mm, okrągła, wzmocniona 384 saszetka
19. 90 cm 2 1/2 koła odwrotnie tnąca, 40 mm 1704 saszetka
20. 90 cm 2 igła okrągła wzmocniona, 1/2 koła 40 mm 672 saszetka
21. 2x70 cm 0 bez igły 576 saszetka
22. 140 cm 2/0 bez igły 396 saszetka
23. 140 cm 3/0 bez igły 216 saszetka
24. 3x45cm 0 bez igły 36 saszetka
25. 3X45 cm 2/0 bez igły 1512 saszetka
26. 3X45 cm 3/0 bez igły 1332 saszetka
27. 3X45 cm 4/0 bez igły 36 saszetka
28. 70 cm 0 igła odwrotnie tnąca wzmocniona 1/2 koła 37mm 72 saszetka
Nici syntetyczne, wykonane z kopolimeru 90 % glikolidu i 10 % L-laktydu poli, plecione, powlekane poliglaktyną,
stearynianem wapnia oraz triclosanem - środkiem antybakteryjnym, o gwarantowanym okresie podtrzymywania
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tkankowego w 50 % w trzecim tygodniu od zaimplantowania, wchłaniające się między 56 - 70 dniem od
zaimplantowania.
29. 90 cm 2 igła odwrotnie-tnąca 1/2 koła 40mm 360 saszetka
30. 90 cm 1 igła okrągła 1/2 kola 36mm 360 saszetka
Nici syntetyczne, wykonane z kopolimeru 90 % glikolidu i 10 % L-laktydu poli, plecione, powlekane poliglaktyną
970 i stearynianem wapnia, o gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego w 50 % po 5 dniach od
zaimplantowania, wchłaniające się po około 42 dniach od zaimplantowania.
31. 75 cm 3/0 3/8 koła odwrotnie tnąca 26 mm, dwuwklęsła kosmetyczna 144 saszetka
32. 75 cm 2/0 3/8 koła odwrotnie tnąca 26 mm, dwuwklęsła kosmetyczna 360 saszetka
Dopuszcza się tolerancje: w długości igły +/- 5 %; w długości nitki -5 %, + bez ograniczenia.
Nie dopuszcza się różnic w ostrzu igły !!!
Zamawiający wymaga aby do każdego opakowania dołączone były „lepne znaczniki” w ilości odpowiadającej
opakowaniu handlowemu (zawierający informacje min.: nazwę, kod, serię i datę ważności, kod matrycowy),
który można wkleić do dokumentacji pacjenta.
Wymaga się opakowania zbiorczego szwów zabezpieczonych banderolą.
Zamawiający wymaga opisu rodzaju szwu na opakowaniu zbiorczym w języku polskim.
Zamawiający w przypadku wątpliwości że zaoferowany produkt spełnia wymogi SIWZ zastrzega sobie prawo do
wezwania Oferenta do złożenia bezzwrotnych próbek do każdej wątpliwej pozycji.
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 materiał medyczny - (dotyczy Pakietu nr 3)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Szwy monofilamentowe wchłanialne
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Lp. Długość nitki Grubość nitki Rodzaj igły ilość 24 m-ce Jednostka miary
Nici syntetyczne, monofilamentowe z glikonatu, wchłanialne między 60 a 90 dniem od zaimplantowania,
niepowlekane
1. 70 cm 4/0 1/2 koła okrągła, 17 mm 1476 saszetka
2. 45 cm 4/0 3/8 koła mikrograwerowana igła z precyzyjnym zakończeniem 16 mm 216 saszetka
3. 70 cm 4/0 igła prosta, odwrotnie-tnąca, 60 mm 252 saszetka
4. 70 cm 4/0 igła prosta, odwrotnie-tnąca, 51 mm 288 saszetka
5. 70 cm 3/0 1/2 koła okrągła, 26 mm 2844 saszetka
6. 70 cm 3/0 1/2 koła okrągła, 22 mm 288 saszetka
7. 70 cm 3/0 3/8 koła odwrotnie tnąca, 19 mm 108 saszetka
8. 70 cm 2/0 1/2 koła okrągła, 26 mm 108 saszetka
9. 70 cm 2/0 1/2 koła okrągła, 22 mm 1548 saszetka
Nici syntetyczne monofilamentowe z polidioksanonu, wchłaniające się między 180-220 dni od zaimplantowania,
o okresie podtrzymywania tkankowego do 10 tygodni.
10. 70 cm 4/0 igła okrągła, 1/2 koła 22mm 324 saszetka
11. 70 cm 3/0 igła okrągła, 1/2 koła 26 mm wzmocniona 612 saszetka
12. 70 cm 3/0 igła okrągła, 1/2 koła 26mm 72 saszetka
13. 70 cm 3/0 igła okrągła, prosta, 65 mm, wzmocniona 360 saszetka
14. 90 cm 2/0 igła okrągła, 1/2 koła 26mm podwójna 144 saszetka
15. 70 cm 2/0 igła okrągła, 1/2 koła 26 mm 288 saszetka
16. 70 cm 2/0 1/2 koła okrągła, 37 mm 792 saszetka
17. 70 cm 0 igła okrągła, 1/2 koła 26 mm, wzmocniona 1620 saszetka
18. 90 cm 2 igła okrągła 1/2 koła 40 mm, wzmocniona 48 saszetka
19. 150 cm pętla 1 igła okrągła, 1/2 koła 40 mm, wzmocniona 168 saszetka
20. 150 cm pętla 0 igła okrągła, 1/2 koła 40 mm, wzmocniona 48 saszetka
21. 120 cm 2/0 igła okrągło-tnąca, progresywna, 24 mm 288 saszetka
22. 70 cm 2/0 igła okrągła, 1/2 koła 37 mm, podwójna 252 saszetka
Nici chirurgiczne, syntetyczne, monofilamentowe wykonane z poli-4-hydroksymaślanu,wchłaniające się 13-36
m-cy od zaimplantowania o gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego w 50 % około 210 dniem od
zaimplantowania.
23. 150 cm pętla 1 igła okrągła, 1/2 koła wzmocniona 40 mm 48 saszetka
24. 150 cm pętla 0 igła okrągła, 1/2 koła wzmocniona 40 mm 456 saszetka
25. 90 cm 0 igła okrągła, 1/2 koła 37mm 96 saszetka
26. 90 cm 0 igła okrągła, 1/2 koła wzmocniona 37 mm 72 saszetka
27. 150cm 2/0 igła okrągła, 1/2 koła 26mm 96 saszetka
28. 150 cm pętla 1 igła okrągła, 1/2 koła, 48 mm 48 saszetka
29. 150 cm pętla 0 igła okrągła, 1/2 koła, 48 mm 48 saszetka
Nici syntetyczne, monofilamentowe wykonane z glikonatu, podtrzymujące tkankę w 50 % po 6-7 dniach od
zaimplantowania i wchłaniające się około 56 dni
30. 70 cm 0 igła okrągła, 1/2 koła, 37 mm, wzmocniona 144 saszetka
31. 70 cm 2/0 igła okrągła, 1/2 koła 26 mm 180 saszetka
32. 70 cm 2/0 igła odwrotnie tnąca 24 mm 144 saszetka
33. 70 cm 3/0 igła okrągła, 1/2 koła 22 mm 180 saszetka
34. 70 cm 4/0 igła odwrotnie tnąca 24 mm 36 saszetka
35. 70 cm 4/0 igła okrągła, 1/2 koła 17 mm 252 saszetka
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Dopuszcza się tolerancje: w długości igły +/- 5 %; w długości nitki -5 %, + bez ograniczenia.
Nie dopuszcza się różnic w ostrzu igły !!!
Zamawiający wymaga aby do każdego opakowania dołączone były „lepne znaczniki” w ilości odpowiadającej
opakowaniu handlowemu (zawierający informacje min.: nazwę, kod, serię i datę ważności, kod matrycowy) który
można wkleić do dokumentacji pacjenta.
Wymaga się opakowania zbiorczego szwów zabezpieczonych banderolą.
Zamawiający wymaga opisu rodzaju szwu na opakowaniu zbiorczym w języku polskim.
Zamawiający w przypadku wątpliwości że zaoferowany produkt spełnia wymogi SIWZ zastrzega sobie prawo do
wezwania Oferenta do złożenia bezzwrotnych próbek do każdej wątpliwej pozycji
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 materiał medyczny - (dotyczy Pakietu nr 4)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Szwy monofilamentowe niewchłanialne
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Lp. Długość nitki Grubość nitki Rodzaj igły ilość 24 m-ce Jednostka miary
Nici poliamidowe, monofilamentowe, niewchłanialne, syntetyczne, niebieskie
1. 45 cm 6/0 igła odwrotnie-tnąca 3/8 koła, 13 mm 612 saszetka
3. 45 cm 5/0 igła odwrotnie-tnąca 3/8 koła, 13 mm 432 saszetka
4. 45 cm 4/0 igła dwuwklęsła odwrotnie-tnąca 3/8 koła, 11 mm 1224 saszetka
5. 75 cm 3/0 igła dwuwklęsła odwrotnie-tnąca 3/8 koła, 26 mm 5796 saszetka
6. 45 cm 3/0 igła dwuwklęsła odwrotnie-tnąca 3/8 koła, 24 mm 432 saszetka
8. 75 cm 2/0 igła dwuwklęsła odwrotnie-tnąca 3/8 koła, 26 mm 11340 saszetka
9. 75 cm 4/0 igła odwrotnie-tnąca 3/8 koła, 24mm 468 saszetka
10. 90 cm 1/0 igła odwrotnie-tnąca 3/8 koła, 30 mm 7164 saszetka
11. 75 cm 1 igła odwrotnie-tnąca 3/8 koła, 30 mm 468 saszetka
Nici niewchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, polipropylenowe z dodatkiem polietylenu, niepowlekane
12. 75 cm 7/0 igła okrągła, 3/8 koła, 10mm, podwójna 36 saszetka
13. 75 cm 6/0 igła okrągła,1/2 koła, 10 mm, podwójna 252 saszetka
14. 75cm 5/0 igła okrągła,1/2 koła, 13mm, podwójna 396 saszetka
15. 75cm 4/0 igła okrągła, 1/2 koła, 22mm 72 saszetka
16. 90 cm 3/0 igła okrągła z krótkim końcem tnącym, 1/2 koła, 17mm 216 saszetka
17. 75cm 2/0 igła okrągła, 1/2 koła, 30mm 288 saszetka
18. 75cm 1/0 igła okrągła, 1/2 koła, 37mm 216 saszetka
19. 75 cm 1 igła okrągła, wzmocniona 1/2 koła, 40mm 36 saszetka
20. 75cm 4/0 igła okrągła, 3/8 koła, 18mm, podwójna 144 saszetka
21. 75 cm 2/0 igła okrągła czarna, 1/2 koła, 26mm, podwójna 36 saszetka
Dopuszcza się tolerancje: w długości igły +/- 5 %; w długości nitki -5 %, + bez ograniczenia.
Nie dopuszcza się różnic w ostrzu igły !!!
Zamawiający wymaga aby do każdego opakowania dołączone były „lepne znaczniki” w ilości odpowiadającej
opakowaniu handlowemu (zawierający informacje min.: nazwę, kod, serię i datę ważności, kod matrycowy) który
można wkleić do dokumentacji pacjenta.
Wymaga się aby szwy monofilamentowe były pakowane w opakowanie zmniejszające pamięć szwu typu Realy
lub Racepack.
Wymaga się opakowania zbiorczego szwów zabezpieczonych banderolą.
Zamawiający wymaga opisu rodzaju szwu na opakowaniu zbiorczym w języku polskim.
Zamawiający w przypadku wątpliwości że zaoferowany produkt spełnia wymogi SIWZ zastrzega sobie prawo do
wezwania Oferenta do złożenia bezzwrotnych próbek do każdej wątpliwej pozycji.
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 – Materiały medyczne
Dodatkowe kody CPV: 33140000-3 materiał medyczny - (dotyczy Pakietu nr 5)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Nici chirurgiczne monofilamentowe, syntetyczne, wchłanialne 90-120 dni od zaimplantowania, (bezwęzłowy,
samomocujący system do zamykania ran)
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. Długość nitki Grubość nitki Rodzaj igły ilość 24 m-ce Jednostka miary
1. 20 fiolet 3/0 okrągła pojedyncza 26 mm 50 saszetka
2. 20 fiolet 2/0 igła okrągła pojedyncza pętla 26mm, 5/8 koła 100 saszetka
3. 2x16 2/0 igła okrągła podwójna 26mm, 1/2 koła 50 saszetka
Dopuszcza się tolerancje: w długości igły +/- 5 %; w długości nitki -5 %, + bez ograniczenia.
Nie dopuszcza się różnic w ostrzu igły !!!
Zamawiający wymaga aby do każdego opakowania dołączone były „lepne znaczniki” w ilości odpowiadającej
opakowaniu handlowemu (zawierający informacje min.: nazwę, kod, serię i datę ważności, kod matrycowy) który
można wkleić do dokumentacji pacjenta.
Wymaga się opakowania zbiorczego szwów zabezpieczonych banderolą.
Zamawiający w przypadku wątpliwości że zaoferowany produkt spełnia wymogi SIWZ zastrzega sobie prawo do
wezwania Oferenta do złożenia bezzwrotnych próbek do każdej wątpliwej pozycji.

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
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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
Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
Dodatkowe kody CPV: 33140000-3 materiał medyczny - (dotyczy Pakietu nr 6)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Produkty specjalistyczne
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. Opis produktu Ilość sztuk 24 m-ce Jednostka miary Cena netto Cena brutto
1. Syntetyczna taśma do szycia narządów miąższowych o długości 60 cm i szerokości 0,3cm, igła okrągła tępa
65mm, 1/2 koła 24 saszetka
2. wosk kostny - mieszanina wosku pszczelego (70 %) i wazeliny (30 %) listek 2,95 g 768 saszetka
3. Jednorazowy stapler skórny z 35 szerokimi zszywkami pokrytymi teflonem, grzbiet staplera 6,9 mm, nóżka
4,2 mm 1122 saszetka
4. Wielorazowy przyrząd do usuwania zszywek wykonany ze stali nierdzewnej, opakowanie zbiorcze zawiera 1
sztukę. 2 saszetka
5. Jednorazowy przyrząd do usuwania zszywek wykonany ze stali nierdzewnej, opakowanie zbiorcze zawiera 6
szt. 162 saszetka
6. klej tkankowy amp. 0,5 ml o zastosowaniu do mocowania siatek przepuklinowych, posiadający badania
kliniczne dotyczące wszczepiania siatek przepuklinowych 10 saszetka
7. silikonowe tasiemki naczyniowe, nieprzepuszczalne dla promieni RTG, wym. 2x45cm, średnica 2,5mm, 216
saszetka
Zamawiający w przypadku wątpliwości że zaoferowany produkt spełnia wymogi SIWZ zastrzega sobie prawo do
wezwania Oferenta do złożenia bezzwrotnych próbek do każdej wątpliwej pozycji.

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
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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 materiał medyczny - (dotyczy Pakietu nr 7)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Produkty hemostatyczne
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. Opis produktu Ilość sztuk 24 m-ce Jednostka miary
1. oksydowana celuloza w 100 % pochodzenia roślinnego z naturalnej bawełny, wym. 5cmx1,25cm 45 saszetka
2. oksydowana celuloza w 100 % pochodzenia roślinnego z naturalnej bawełny, wym. 5cmx7cm 120 saszetka
3. oksydowana celuloza w 100 % pochodzenia roślinnego z naturalnej bawełny, w postaci nietkanej waty,
wchłanialna 7-14 dni o właściwościach bakteriobójczych, wym. 2,5cmx5cm 45 saszetka
4. oksydowana celuloza w 100 % pochodzenia roślinnego z naturalnej bawełny, w postaci tkanej dzianiny o
wysokiej gęstości, wym. 2,5cmx9cm 45 saszetka
5. gąbka hemostatyczna z czystej żelatyny, wchłanialna około 3 tygodni, wymiary 8x5x1cm 200 saszetka
6. opatrunek z wołowego kolagenu do zatrzymywania krwawienia
Sterylizowany metodą radiacyjną, miękki, z możliwością ukształtowania, łatwo wchłanialny, około 3 tygodni,
wymiary 5x 8 cm 90 saszetka
7. opatrunek z wołowego kolagenu do zatrzymywania krwawienia
Sterylizowany metodą radiacyjną, miękki, z możliwością ukształtowania, łatwo wchłanialny, około 3 tygodni,
wymiary 3x5 cm 72 saszetka
8. Gąbka hemostatyczna z czystej żelatyny, wchłanialna około 3 tygodni, wymiary 1x1x1cm 500 saszetka
9. kompres hemostatyczny o dużej gęstości i mikroporowatej strukturze z aktywnego kolagenu z ryboflawiną,
5x8cm 8 saszetka
Zamawiający w przypadku wątpliwości że zaoferowany produkt spełnia wymogi SIWZ zastrzega sobie prawo do
wezwania Oferenta do złożenia bezzwrotnych próbek do każdej wątpliwej pozycji

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
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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 materiał medyczny - (dotyczy Pakietu nr 8)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Produkty specjalistyczne
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. Opis przedmiotu zamówienia Rozmiar ilość 24 m-ce Jednostka miary
1. Niewchłanialna, siatka przepuklinowa do zaopatrywania metodą klasyczną i laparoskopową,
polipropylenowa, płaska z widocznymi niebieskimi paskami, grubość 0,53 mm, waga 60g/m2, pory o wielkości
1,5mm 10x15cm prostokątna 90 szt.
2. 5x10cm prostokątna 65 szt.
3. 15x15cm kwadratowa 30 szt.
4. 7,5x15cm prostokątna 15 szt.
5. Makroporowa siatka polipropylenowa do zaopatrywania przepuklin metodą klasyczną i laparoskopową
z zaokrąglonymi krawędziami siatki, grubość 0,6mm, pory o wielkości 2,3x1,5mm, waga 55g 7,6x15cm
prostokątna 25 szt.
6. 10x15cm prostokątna 200 szt.
7. 15x15cm kwadratowa 50 szt.
8. 30x30cm kwadratowa 25 szt.
9. Dwuwarstwowa, antyadhezyjna, siatka kompozytowa, częściowo wchłanialna (polipropylen/polilaktyd/
kaprolakton) do zaopatrywania przepuklin metodą IPOM, grubość 0,5-0,6mm pory o wielkości 1,8-2,0mm, waga
185gm2 przed absorbcją, 40g/m2 po absorbcji 10x15cm owalna 2 szt.
10. 15x15cm kwadratowa 6 szt.
11. 15x20cm owalna 1 szt.
12. 20x25cm owalna 6 szt.
13. 7,6x15cm prostokątna 2 szt.
14. Zestaw do fiksacji/ mocowania siatek w laparoskopowej naprawie przepuklin pachwinowych do
wykorzystania w pięciu zabiegach, składający się z aplikatora- kaniuli w ilości pięć sztuk, z pięciu strzykawek 2
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ml Luer Lock Solo oraz pięciu ampułek kleju tkankowego z polimeru: monomerycznego n-butyl-2-cyjanoakrylatu
w kolorze niebieskim. zestaw z 5 aplikatorów, 5 strzykawek 2ml LL oraz 5 ampułek kleju 3 zestaw
Zamawiający wymaga aby do każdego opakowania siatek dołączone były „lepne znaczniki” w ilości min. 3
sztuk do każdej siatki (zawierający informacje min.: nazwę, kod, seria i data ważności) który można wkleić do
dokumentacji pacjenta.
Zamawiający w przypadku wątpliwości że zaoferowany produkt spełnia wymogi SIWZ zastrzega sobie prawo do
wezwania Oferenta do złożenia bezzwrotnych próbek do każdej wątpliwej pozycji.
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 materiał medyczny - (dotyczy Pakietu nr 9)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Szwy plecione, niewchłanialne
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Lp. Długość nitki Grubość nitki Rodzaj igły
Ilość sztuk 24 m-ce Jednostka miary
Nić jedwabna naturalna, pleciona, powlekana woskiem, niewchłanialna
1. 10x45cm 3/0 bez igły 324 saszetka
2. 150 cm 3/0 bez igły 504 saszetka
3. 150cm 2/0 bez igły 468 saszetka
4. 150cm 1 bez igły 288 saszetka
5. 150cm 1/0 bez igły 864 saszetka
6. 75cm 3/0 igła okrągła 1/2 koła 22 mm 468 saszetka
7. 75 cm 1/0 igła okrągła 1/2 koła 26 mm 1620 saszetka
8. 75cm 2/0 igła okrągła 1/2 koła 22 mm 1404 saszetka
9. 75cm 1 igła okrągła 1/2 koła 30 mm 468 saszetka
Nić poliestrowa, syntetyczna, pleciona, powlekana silikonem, niewchłanialna
10. 250 cm
3
Bez igły na szpulce
324
Saszetka
11. 90 cm
2
Igła okrągła, 1/2 koła,40 mm 720
Saszetka
12. 75 cm
2
Igła tnąco-okrągła 1/2 koła 37 mm z czterema krawędziami tnącymi 396
Saszetka
13. 75 cm
0
Igła okrągła 1/2 koła 30 mm 180
Saszetka
14. 75 cm
3/0
Igła tnąco-okrągła 1/2 koła 26 mm, z czterema krawędziami tnącymi 108
Saszetka
15. 45 cm
4/0
Igła okrągła 1/2 koła 13 mm 72
Saszetka
Dopuszcza się tolerancje: w długości igły +/- 5 %; w długości nitki -5 %, + bez ograniczenia
Nie dopuszcza się różnic w ostrzu igły !!!
Zamawiający wymaga aby do każdego opakowania dołączone były „lepne znaczniki” w ilości odpowiadającej
opakowaniu handlowemu (zawierający informacje min.: nazwę, kod, serię i datę ważności, kod matrycowy) który
można wkleić do dokumentacji pacjenta.
Wymaga się opakowania zbiorczego szwów zabezpieczonych banderolą.
Zamawiający wymaga opisu rodzaju szwu na opakowaniu zbiorczym w języku polskim.
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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 materiał medyczny - (dotyczy Pakietu nr 10)
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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 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 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 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
Na kwotę minimum:
Dla pakietu nr: 1 – 30 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 2 – 900,00 zł,
Dla pakietu nr: 3 – 150 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 4 – 90 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 5 – 80 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 6 – 15 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 7 – 20 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 8 – 12 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 9 – 50 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 10 – 20 000,00 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 2020 poz. 186),
— 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
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III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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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: 15/07/2020
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: 15/07/2020
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego w Sali Konferencyjnej Szpitala.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
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Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:
Dla pakietu nr: 1 – 1 500,00 zł,
Dla pakietu nr: 2 – 50,00 zł,
Dla pakietu nr: 3 – 7 600,00 zł,
Dla pakietu nr: 4 – 4 600,00 zł,
Dla pakietu nr: 5 – 4 100,00 zł,
Dla pakietu nr: 6 – 750,00 zł,
Dla pakietu nr: 7 – 1 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 8 – 600,00 zł,
Dla pakietu nr: 9 – 2 500,00 zł,
Dla pakietu nr: 10 – 1 000,00 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,
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.
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 nici operacyjnych, produktów specjalistycznych i
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hemostatycznych, elektrod do koagulacji, aparatów do szybkiego przetaczania krwi” – nr Zp/31/PN-30/20
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 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;
• 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.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
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.
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VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/06/2020
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