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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461576-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Materiały medyczne
2020/S 192-461576
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Szpital im. dr. 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: 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: 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 jednorazowego wyposażenia pracowni cytostatycznej i roztworów płynów infuzyjnych”
Numer referencyjny: Zp/58/PN-55/20

II.1.2)

Główny kod CPV
33140000 Materiały medyczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Pakiet nr 1 - Aplikator, bezigłowy przyrząd do przygotowywania cytostatyków, osłonka, łącznik
Pakiet nr 2 - Bezigłowy przyrząd z luer-lockiem, bezigłowy przyrząd do przygotowywania cytostatyków,
urządzenie umożliwiające dodanie roztworu leku
Pakiet nr 3 - Przyrządy
Pakiet nr 4 - Strzykawki
Pakiet nr 5 - Koreczki, łącznik
Pakiet nr 6 - Aparat do infuzji grawitacyjnych
Pakiet nr 7 - Natrium chloratum, Glucosum
Pakiet nr 8 - Jednorazowa półmaska, sterylny fartuch chirurgiczny
Pakiet nr 9 - Mata absorpcyjna,
Pakiet nr 10 - Rękawice chirurgiczne
Pakiet nr 11 - Rękawice neoprenowe
Pakiet nr 12 - Linia, filtr,
Pakiet nr 13 - Adapter, bezigłowe urządzenie.

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:
Aplikator, bezigłowy przyrząd do przygotowywania cytostatyków, osłonka, łącznik
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
LP NAZWA TOWARU NAZWA HANDLOWA ILOŚĆ SZTUK
1 Aplikator do pobierania i przygotowywania cytostatyków z filtrem cząsteczkowym 5um nisko wiążący białka
oraz filtrem aerozolowym 0,2um posiadający samouszczelniający i samo domykający się zawór bezigłowy
przystosowany do pracy w systemie luer lock, będący na równi z portem w celu łatwiejszej dezynfekcji,
jałowe, pakowane pojedynczo. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój
poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu. Objętość wypełnienia całego systemu: 0,29 ml.
Powierzchnia filtra cząsteczkowego 1cm2. Konstrukcja wykluczająca kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od
lateksu. 3000
2 Bezigłowy przyrząd do przygotowywania cytostatyków i przeciwciał monoklonalnych umożliwiający
wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem micro, kolec wzdłużnie ścięty do połowy
swojej długości, posiadający rynienkę. Posiada filtr hydrofobowy bakteryjny 0,2 μm i filtr cząsteczkowy 5μm oraz
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samouszczelniający się i samodomykający zawór bezigłowy. Powierzchnia filtra cząsteczkowego 1cm2. Wolny
od lateksu i PCV. 3000
3 Osłonka na worek infuzyjny o pojemności 500ml do ochrony przed światłem (z wyjątkiem koloru czarnego)
25000
4 Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min. Długość
robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci
bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji, prosty tor
przepływu, wnętrze pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z lekami
chemioterapeutycznymi. przestrzeń martwa max. 0,04 ml Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem.
Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr seriii 200
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:
Bezigłowy przyrząd z luer-lockiem, bezigłowy przyrząd do przygotowywania cytostatyków, urządzenie
umożliwiające dodanie roztworu leku
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
LP NAZWA TOWARU ILOŚĆ OPAK.
1 Bezigłowy przyrząd z luer-lockiem przystosowany do transferu leków cytostatycznych z fiolki, jednorazowy,
jałowy, z bolcem umożliwiającym wkłucie w gumowy korek fiolki,zaopatrzony w odpowietrznik z filtrem
0,2um oraz posiadający samouszczelniający i samo domykający się zawór bezigłowy przystosowany do
pracy w systemie luer lock, będący na równi z portem w celu łatwiejszej dezynfekcji. Filtr na całej długości
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części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu. Objętość
wypełnienia całego systemu- 0,35 ml.
2000
2 Bezigłowy przyrząd do przygotowywania cytostatyków i przeciwciał monoklonalnych umożliwiający
wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem micro kolec wzdłużnie ścięty do połowy
swojej długości, posiadający rynienkę.. Posiada filtr hy y bakteryjny 0,2 μm oraz samouszczelniający się i
samodomykający zawór bezigłowy. Wolny od lateksu i PCV. Objętość wypełnienia całego systemu 0,28ml. 3000
3 Urządzenie umożliwiające dodanie roztworu leku do worka/ butelki z płynem infuzyjnym poprzez zawór
bezigłowy boczny w systemie zamkniętym z możliwością podłączenia standardowego zestawu infuzyjnego
wyposażonego w wstępną zastawkę i korek do zamykania, objętość max 1 ml, długość przyrządu min 6cm,
sterylny, bez zawartosci DEHP.Przyrząd umożliwiający pobranie, dostrzyknięcie i podaż grawitacyjną leku. 450
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:
Przyrządy
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
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LP NAZWA TOWARU ILOŚĆ SZTUK
1 Przyrząd typu connector z luer-lockiem z możliwością połączenia z końcówka luer-lockiem żeńska,
kompatybilny z przyrządem typu injector luer lock i igła luer lock, tworząc zamknięty system, gwarantujący
szczelne i hermetyczne połączenia, jednorazowy jałowy, pakowany pojedyńczo 2000
2 Przyrząd typu injector luer-lock umożliwiający połączenie ze strzykawka kompatybilny z urządzeniami
typu protector, infusion adapter, connnector, gwarantujący hermetyczne i szczelne połączenie, posiadający
zabezpieczająca igłę o średnicy 18g i objętości 0,04ml, umożliwiający pobranie leku cytostatycznego w
systemie zamkniętym do strzykawki i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub miejscem wkłucia iv.,
jednorazowy jałowy, pakowany pojedynczo 1500
3 Przyrząd do rozpuszczania i pobiarania leku z fiolki typu protector, zamknięty system do bezpiecznego
rozpuszczania leku liofilizowanego oraz pobrania roztworu z fiolki. Przyrząd powinien być kompatybilny
z korkiem o średnicy 20mm, zabezpieczać przed wyciekiem leku i wydobywaniem sie aerozoli, oparów
niebezpiecznych substancji, wyrównywać różnice ciśnień we fiolce podczas rozpuszczania leku, posiadający
rozszerzająca się komorę zewnętrzna pochłaniająca wydobywające sie aerozole, o objętości 50ml.
Kompatybilny z przyrządami typu luer-lock. Jednorazowy jałowy, pakowany pojedynczo 2500
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:
Strzykawki
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
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LP NAZWA TOWARU ILOŚĆ OPAK.
1 Strzykawka trzyczęściowa, jednorazowa, sterylna, z poliwęglanu, bezigłowa z końcówką Luer Lock Wnętrzne
strzykawki zawierająca silikonową powłokę. Strzykawka zawierająca pierścień zabezpieczający przed
przypadkowym wycofaniem się tłoka .Uszczelniacz tłoka nie zwierający lateksu. Sterylizowana tlenkiem etylenu.
Rozmiar strzykawki 1 ml, średnica cylindra odpowiadająca średnicy strzykawki 3 ml. Opakowanie 100 sztuk. 5
2 Strzykawka trzyczęściowa 3 ml -wykonana z polipropylenu, wolna od PVC, nie zawiarająca DEHP, centryczne
zakończenie luer-lock, wysoki kontrast podziałki-trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, stopniowanie co 0,1ml,
długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, logo marki strzykawki na cylindrze,
sterylne, jednorazowego użytku, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt. 5
3 Strzykawka trzyczęściowa 5 ml -wykonana z polipropylenu, wolna od PVC, nie zawiarająca DEHP, centryczne
zakończenie luer-lock, wysoki kontrast podziałki-trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, stopniowanie co 0,2ml,
długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, logo marki strzykawki na cylindrze,
sterylne, jednorazowego użytku, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt. 30
4 Strzykawka trzyczęściowa 10 ml – wykonana z polipropylenu, wolna od PVC, nie zawiarająca DEHP, wysoki
kontrast podziałki-trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, stopniowanie co 0,2ml, centryczne zakończenie
luer-lock, owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w
ręku, blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu się z komory, tłok z podwójnym gumowym
uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego latexu, logo lub nazwa producenta na
cylindrze. Opakowania po 100szt. 20
5 Strzykawka trzyczęściowa 20 ml – wykonana z polipropylenu, wolna od PVC, nie zawiarająca DEHP, wysoki
kontrast podziałki-trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, stopniowanie co 1ml, centryczne zakończenie luerlock, owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiagający pewny uchwyt i
zapobiegający obracaniu w ręku, blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu się z komory, tłok
z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego latexu, logo lub
nazwa producenta na cylindrze. Opakowania po 120szt. 40
6 Strzykawka trzyczęściowa 30 ml – wykonana z polipropylenu, wolna od PVC, nie zawierająca DEHP, wysoki
kontrast podziałki-trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, stopniowanie co 1ml, centryczne zakończenie luerlock, owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający pewny uchwyt i
zapobiegający obracaniu w ręku, blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu się z komory, tłok
z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego latexu, logo lub
nazwa producenta na cylindrze. Opakowania po 60szt. 40
7 Strzykawka trzyczęściowa 50 ml – wykonana z polipropylenu, wolna od PVC, nie zawierająca DEHP, wysoki
kontrast podziałki-trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, stopniowanie co 1ml, centryczne zakończenie luerlock, owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający pewny uchwyt i
zapobiegający obracaniu w ręku, blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu się z komory, tłok
z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego latexu, logo lub
nazwa producenta na cylindrze. Opakowania po 60szt. 90
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
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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:
Koreczki, łącznik
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
LP NAZWA TOWARU ILOŚĆ OPAK.
1 Uniwersalny dwufunkcyjny koreczek z końcówka męska i żeńska, jałowe, pakowane pojedynczo 5000
2 Łącznik pomiędzy strzykawkami umożliwiający połączenie strzykawek luer lock, jałowe, pakowane
pojedynczo 100
3 Standardowy koreczek luer-lock z trzpieniem poniżej zewnętrznej krawędzi, pakowany pojedynczo, sterylny
25000

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
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II.2.1)

Nazwa:
Aparat do infuzji grawitacyjnych
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
LP NAZWA TOWARU ILOŚĆ OPAK.
1 Aparat do infuzji grawitacyjnych, bursztynowy filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed
wyciekiem płynu z drenu podczas jego wypełniania, długość drenu 180 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w
filtr powietrza o skuteczności filtracji bakteryjnej (BFE) miń 99.99. zestaw bez PVC, wolny od DEHP i latexu.
Posiadający odpowiednia dokumentacje potwierdzającą zgodność z lekami cytostatycznymi 22000

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:
Natrium chloratum, Glucosum
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
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LP NAZWA TOWARU ZAWARTOŚĆ ILOŚĆ OPAK.
1 0,9 % Natrium chloratum Podwójny worek x 100ml 1000
2 0,9 % Natrium chloratum Podwójny worek x 250ml 7000
3 0,9 % Natrium chloratum Podwójny worek x 500ml 10000
4 0,9 % Natrium chloratum Podwójny worek x 1000ml 5000
5 5 % Glucosum Podwójny worek x 250ml 800
6 5 % Glucosum Podwójny worek x 500ml 800
Podwójny worek wolny od PCV wyposażony w 2 jałowe porty w tym jednym typu luer-lock.
Wymagana wolna przestrzeń do dostrzyknięcia leków dla:
Poz 1 nie mniej niż 45 ml
Poz3,6 nie mniej niż 110 ml
Pozycji 4 nie mniej niż 120 ml
Pozycji 2,5 nie mniej niż 65 ml
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:
Jednorazowa półmaska, sterylny fartuch chirurgiczny
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
LP NAZWA TOWARU ZAWARTOŚĆ ILOŚĆ OPAK.
1 Jednorazowa półmaska filtrująca klasy p3 z zaworem wydechowym 50x MDS zmniejszającym opory
wydychania i ułatwiającym odprowadzenie ciepła i wilgoci spod maski, kształt zapobiegający zapadaniu się
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maski, oznaczona czerwonym kolorem, zgodna z normą EN 149:2001, certyfikat CE. Od wewnątrz otoczona
gumowym uszczelnieniem dopasowującym się do kształtu twarzy. 2000
2 Sterylny Fartuch Chirurgiczny pełnobarierowy (min.200 mmH20) i oddychający (min. 3800 g/m2/24h) na
całej powierzchni wykonany z włókniny trójwarstwowej SFS o gramaturze min. 78 g/m2. Przebadany na
przenikanie min. 14 cytostatyków (wyniki badań załączone do oferty). Oznakowany jako wyrób medyczny klasy
Is oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Zgodny z EN 14605. Rękaw fartucha zakończony dzianinowym
mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na nałożenie fartucha
z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rękawy fartucha scalone podłużnym
zgrzewem. Opakowanie zawierające min. 1 ręcznik chłonny. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań.
Dostępny miń w 2 rozmiarach. Różne rozmiary L,XL, 1000
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:
Mata absorbcyjna
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
LP NAZWA TOWARU ZAWARTOŚĆ ILOŚĆ OPAK.
1 Mata absorbcyjna Wymiary 40-45cm/ 60-75cm 650
Specyfikacja:
• jałowa mata absorbcyjna przystosowana do pracy w loży aseptycznej
• Składająca się z minimum 2 warstw, absorbcyjnej i nieprzepuszczalnej dla płynów
• pakowane osobno
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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: 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:
Rękawice chirurgiczne
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
LP NAZWA TOWARU ZAWARTOŚĆ ILOŚĆ OPAK.
1 Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci,
powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm, AQL = 1,0, sterylizowane radiacyjnie,
anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, średni poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania
niezależne, nie starsze niż 2012 r.) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe, długość
270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671,
badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (raport z wynikami badań), badania
na przenikalność cytostatyków (raporty z wynikami badań). (Możliwość zaoferowania standardowych i o
podwyższonej chwytności w zależności od potrzeb użytkownika.) Różne rozmiary S,M,L,XL, XXL 2000

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
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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:
Rękawice neoprenowe
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
LP NAZWA TOWARU ZAWARTOŚĆ ILOŚĆ OPAK.
1 Rękawice neoprenowe, bezpudrowe, jałowe, w kolorze zielonym. Kształt anatomiczny, zakończone
mankietem prostym. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana.Powierzchnia
wewnętrzna pokryta warstwą poliuretanową i silikonowana. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,185mm, na
dłoni 0,175mm, na mankiecie 0,160mm. Długość rękawicy min. 305mm. AQL:1,0. Zaklasyfikowane w kategorii
III - środek ochrony indywidualnej. Zgodność z wymaganiami normy EN 455 część 1,2,3. Znak CE, zgodność z
Dyrektywą o środkach ochrony indywidualnej 89/686/EWG potwierdzone Certyfikatem Jednostki Notyfikowanej.
Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone raportem
badania wytwórcy), rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone
raportem badania wytwórcy), rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków w warunkach dynamicznego
testu ACPP (potwierdzone raportem badania wytwórcy) Rozmiar od 6 do 9,0 Różne rozmiary 6- 9 2000

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
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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:
Linia, filtr
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
LP NAZWA TOWARU ILOŚĆ OPAK.
1 Linia do pomp perystaltycznych ASCOR AP31, jednorazowa, sterylna, niepirogenna, w skład której wchodzi:
igła biorcza dwukanałowa z osłonką, komora kroplowa, filtr płynu 15pm, zacisk rolkowy, dren dł. 230cm, łącznik
stożkowy z osłonką. 300
2 Linia bursztynowa do pomp perystaltycznych ASCOR AP31, jednorazowa, sterylna, niepirogenna, w skład
której wchodzi: igła biorcza dwukanałowa z osłonką, komora kroplowa, filtr płynu 15pm, zacisk rolkowy, dren dł.
230cm, łącznik stożkowy z osłonką. 600
3 Linia infuzyjna do podaży leków z grupy taksoli, o długości 206 cm, z filtrem 0,2 mikrona. Den wykonany z
poliuretanu. Objętość wypełnienia zestawu - 15,5 ml. W linii filtr 0,2 mikrona znajdujący się nie dalej niż 25 cm
od pacjenta. Wolny od lateksu, DEHP i części metalowych. Produkt pakowany pojedynczo- sterylny. W linii
zacisk rolkowy, kolec z filtrem odpowietrzeniowym zamykanym klapką. Na dystalnym końcu zatyczka z filtrem
hydrofobowym. Sterylizowany radiacyjnie. 1200
4 Filtr o powierzchni 10cm2, Membrana 0,2um wykonana z PES (polieterosulfon).Czas stosowania 96h,
Długość drenów5 cm przed filtrem i 20 cm za filtrem, objętość wypełnienia 3,8 ml, Przepływ >20ml/min.
Zatyczka z filtrem hydrofobowym umożliwiają
Ca pewne i bezpieczne odpowietrzenie i
Wypełnienie drenu bez ryzyka skażenia linii Dren z PCV, zestaw bez DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo 100

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od
momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40,00
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
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Adapter, bezigłowe urządzenie.
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
LP NAZWA TOWARU ILOŚĆ OPAK.
1 Adapter do fiolki do rozpuszczania leków i wyrównywania ciśnienia w systemie zamkniętym. Do fiolek o
średnicy 13 mm. Zamknięty system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z
fiolki do strzykawki. Posiada plastikową igłę wzdłużnie ściętą umożli, podwójnąwiającą maksymalne pobranie
leku z fiolki membranę elastomerową gwarantującą suche połączenia, rozszerzającą się komorą zewnętrzną o
objętości 20 ml. Zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem areozoli, oparów niebezpiecznych substancji.
Bez PCV. Posiada kod ONB nadany przez FDA. 50
2 Bezigłowe urządzenie do bezpiecznego przenoszenia leków w strzykawce z końcówką luer lock. Urządzenie
(łącznik), umożliwiające pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego) z fiolki, bezpieczne
przeniesienie w strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego,
tworząc zamknięty, szczelny system, posiadający elastomerowe membrany, gwarantujące suchość połączeń.
Bez PCV. Przyrząd posiada mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. 100

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od
momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40,00
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
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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
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 załączonych do oferty przetargowej oświadczeń oraz dokumentów do których przekazania może
zostać wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 26 ustawy p.z.p, lub
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z art. 24aa ustawy p.z.p tj:
1) posiadanie 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
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– 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 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, na kwotę minimum:
Dla pakietu nr: 1 – 20 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 2 – 15 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 3 – 30 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 4 – 10 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 5 – 3 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 6 – 60 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 7 – 45 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 8 – 25 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 9 – 400,00 zł,
Dla pakietu nr: 10 – 2 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 11 – 4 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 12 – 15 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 13 – 800,00 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
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IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/11/2020
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: 04/11/2020
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego w sali konferencyjnej szpitala.
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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 – 1 000,00 zł.,
Dla pakietu nr: 2 – 900,00 zł.,
Dla pakietu nr: 3 – 1 500,00 zł.,
Dla pakietu nr: 4 – 500,00 zł.,
Dla pakietu nr: 5 – 150,00 zł.,
Dla pakietu nr: 6 – 3 500,00 zł.,
Dla pakietu nr: 7 – 2 500,00 zł.,
Dla pakietu nr: 8 – 1 500,00 zł.,
Dla pakietu nr: 9 – 20,00 zł.,
Dla pakietu nr: 10 – 100,00 zł.,
Dla pakietu nr: 11 – 250,00 zł.,
Dla pakietu nr: 12 – 1 000,00 zł.,
Dla pakietu nr: 13 – 50,00 zł.,
Zamawiający traktuje 1 miesiąc jako 30 dni.
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:
Pieniądzu,
Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
Gwarancjach bankowych,
Gwarancjach ubezpieczeniowych,
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,
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Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.
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;
W związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej – dalszy szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje się w
SIWZ.
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.

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:
28/09/2020
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