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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:569975-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Materiały medyczne
2020/S 232-569975
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: andrzej.nowinski@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.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/pn/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: osłona na mikroskop, stapler do niskich resekcji, filmy – klisze do mammografii do drukarki laserowej
Carestream DryView 5950 Laser Imager, paski do glukometru do pomiaru glikemii Accu-check”
Numer referencyjny: Zp/69/PN-66/20

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 – osłona na mikroskop.
Pakiet nr 2 – stapler do niskich resekcji.
Pakiet nr 3 – filmy – klisze do mammografii do drukarki laserowej Carestream DryView 5950 Laser
Imager.
Pakiet nr 4 – paski do glukometru do pomiaru glikemii Accu-check Performa.
Pakiet nr 5 – elektrody neutralne – kable.
Pakiet nr 6 – pęsety – kable, pieczęć Zamawiającego.
Pakiet nr 7 – strzykawki do preparatów pieniących.
Pakiet nr 8 – mata absorpcyjna.
Pakiet nr 9 – linia – filtr.

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:
Osłona na mikroskop
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: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. asortyment szczegółowy; jedn. miary; ilość; 24 mies.:
1. osłona na mikroskop – mocna sterylna, odporna na rozerwanie, o grubości 0,05 mm, o wymiarach 115
x 260 cm wykonana z folii polietynowej z osłoną obiektywu 65 mm, wykonaną z przeźroczystego polimeru
nie dającego odbić pryzmatycznych światła, wyposażona w trzy wyprowadzenia na okular operatora, okular
podglądu asystenta oraz kamerę. Osłona wyposażona w rzepy mocujące i taśmy lepne, szt. 1 000.

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
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Opcje: nie
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:
Stapler do niskich resekcji
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: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. asortyment szczegółowy; jedn. miary; ilość; 24 mies.:
1. jednorazowy stapler zamykający tnący z zakrzywioną główką, kształt półksiężyca, dł. linii cięcia 40 mm.
Posiada dwie oddzielne dźwignie zamykającą i strzału. Zapobiegająca uruchomieniu. Stapler umożliwia 6
wystrzeleń ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej, grubej. Zamawiający
każdorazowo określi rodzaj ładunku w sztaplerze przy składaniu zamówienia, szt. 60.

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.2.13)

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:
Filmy – klisze do mammografii do drukarki laserowej Carestream DryView 5950 Laser Imager
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

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

Opis zamówienia:
Lp. asortyment szczegółowy; jedn. miary; ilość; 12 mies.:
1. błony w formatach 20 cm x 25 cm (8 x 10 cali), szt. 1 000;
2. błony w formatach 25 cm x 30 cm (10 x 12 cali), szt. 750.
Specyfikacja:
Błony produkcji Carestream lub kompatybilne.
Błony oznaczone symbolem „DVM”.
Błony diagnostyczne do obróbki laserowej.
Wszystkie składowe jednego producenta kompatybilne z drukarką laserową Carestream Dry View 5950 Laser
Imager.
Termin przydatności do użytku 9 miesięcy od daty dostarczenia.
Uwaga:
Dostawy w małych opakowaniach po 25 sztuk lub 50 sztuk by nie ulegały przeterminowaniu.

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.2.13)

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:
Paski do glukometru do pomiaru glikemii Accu-check Performa
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: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Lp. asortyment szczegółowy; jedn. miary; ilość; 12 mies.:
1. stabilność testu paskowego 18-mcy od daty produkcji, stabilność testu paskowego po otwarciu opakowania
o

o

do daty ważności podanej na opakowaniu, warunki przechowywania od +2 C do +30 C (w opakowaniach po
50 szt.), szt. 150 000.
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: 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.2.13)

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 neutralne – kable
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: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. asortyment szczegółowy; jedn. miary; ilość; 24 mies.:
2

1. elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 90 cm , wymiary 128 x
122 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu
odklejeniu, klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry, dla dzieci i dorosłych
powyżej 5kg / opakowanie 100 szt., opak. 30;
2

2. elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110 cm , wymiary 122 x
174 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu
odklejeniu, klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry, dla dzieci i dorosłych
powyżej 5kg/opakowanie 100 szt., opak. 50;
2

3. elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 40 cm , wymiary 110 x
76 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu
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odklejeniu, klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry, dla dzieci i dorosłych
powyżej 5kg / opakowanie 100 szt., opak. 5;
4. kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5 m od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony
aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji, szt. 8;
5. kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5 m od strony elektrody zakończony klipsem 2,5 cm, od strony
aparatu wtyczka 1-bolcowa Ø 6,3 mm, przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji, szt. 8.
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.2.13)

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:
Pęsety – kable
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: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. asortyment szczegółowy; jedn. miary; ilość; 24 mies.:
1. szczypce bipolarne, bagnetowe, długość 195 mm, końcówka 6 mm x 1 mm i końcówka 8 mm x 2 mm do
wyboru przy zamówieniu, ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie, szt. 10;
2. szczypce bipolarne, proste z zagiętą końcówką, długość 195 mm, końcówka 8 mm x 1 mm i końcówka 8 mm
x 2 mm do wyboru przy zamówieniu, ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie, szt. 10;
3. szczypce bipolarne, proste, długość 195 mm, końcówka 8 mm x 1 mm i 8 mm x 2 mm do wyboru przy
zamówieniu ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie, szt. 10;
4. kabel bipolarny do pęset, długość 4,5 m, wtyczka od strony instrumentu – dwa bolce płaskie, od strony
aparatu 2-bolcowa 28,58 mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji, szt. 10;
5. kabel bipolarny do pęset, długość 4 m, wtyczka od strony instrumentu – dwa bolce płaskie, od strony aparatu
żeńska Ø 4 mm (typ Erbe); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji, szt. 10.
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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.2.13)

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 do preparatów pieniących
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: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. asortyment szczegółowy; jedn. miary; ilość; 12 mies.:
1. strzykawka trzyczęściowa 10 ml – wykonana z polipropylenu, wolna od PVC, nie zawierająca DEHP, wysoki
kontrast podziałki – trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, stopniowanie co 0,2ml, centryczne zakończenie luerlock. Strzykawka zakończona stożkowo, owalny ożebrowany kołnierz komory, blokada tłoka zapobiegająca
niekontrolowanemu wysunięciu się z komory, tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z
syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Opakowanie po 100 szt., opak. 20;
2. strzykawka trzyczęściowa 20 ml – wykonana z polipropylenu, wolna od PVC, nie zawierająca DEHP, wysoki
kontrast podziałki – trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, stopniowanie co 1ml, centryczne zakończenie luerlock. Strzykawka zakończona stożkowo. Wysokość samego stożka w gumowym elemencie tłoka od podstawy
min 3mm owalny ożebrowany kołnierz komory, blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu się
z komory, tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego
lateksu, logo lub nazwa producenta na cylindrze. Opakowania po 120 szt., opak. 30;
3. 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. Strzykawka zakończona stożkowo. Wysokość samego stożka w gumowym elemencie tłoka od podstawy
min 4mm owalny ożebrowany kołnierz komory, blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu się

27/11/2020
S232
https://ted.europa.eu/TED

7 / 14

Dz.U./S S232
27/11/2020
569975-2020-PL

8 / 14

z komory, tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego
lateksu, logo lub nazwa producenta na cylindrze. Opakowania po 60 szt., opak. 30;
4. strzykawka trzyczęściowa 50 ml – wykonana z polipropylenu, wolna od PVC, nie zawierająca DEHP, z
rozszerzoną skalą do 60 ml. Dokładność skali co 1 ml do końca rozszerzonej skali. Strzykawka zakończona
stożkowo. Wysokość samego stożka w gumowym elemencie tłoka od podstawy min 5mm wysoki kontrast
podziałki – trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, stopniowanie co 1ml, centryczne zakończenie luer-lock,
owalny ożebrowany kołnierz komory, blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu się z komory,
tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu,
logo lub nazwa producenta na cylindrze. Opakowania po 60 szt., opak. 60.
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.2.13)

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 absorpcyjna
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: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. asortyment szczegółowy; jedn. miary; ilość; 12 mies.:
1. mata absorpcyjna. Wymiary 40–45 cm / 60–75 cm, szt. 650.
Specyfikacja:
— jałowa mata absorpcyjna przystosowana do pracy w loży aseptycznej,
— składająca się z minimum 2 warstw, absorpcyjnej i nieprzepuszczalnej dla płynów,
— pakowane osobno.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

27/11/2020
S232
https://ted.europa.eu/TED

8 / 14

Dz.U./S S232
27/11/2020
569975-2020-PL

9 / 14

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.2.13)

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: 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: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Lp. asortyment szczegółowy; jedn. miary; ilość; 12 mies.:
1. linia do pomp perystaltycznych Ascor AP31, jednorazowa, sterylna, niepirogenna, w skład której wchodzi:
igła biorcza dwukanałowa z osłonką, komora kroplowa, filtr płynu 15 pm, zacisk rolkowy, dren dł. 230cm, łącznik
stożkowy z osłonką, opak. 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. 230
cm, łącznik stożkowy z osłonką, opak. 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, opak. 1 200;
2

4. filtr o powierzchni 10 cm , membrana 0,2 um wykonana z PES (polieterosulfon).Czas stosowania 96 h,
długość drenów 5 cm przed filtrem i 20 cm za filtrem, objętość wypełnienia 3,8 ml, przepływ > 20 ml/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, opak. 100.
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: 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.2.13)

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
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.
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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
Pzp, lub Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp,
tj.: posiadanie zdolności zawodowych w zakresie świadczenia dostaw odpowiadających swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia – na podstawie wykazu dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające uch należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 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 – 12 000,00 PLN,
— dla pakietu nr: 2 – 45 000,00 PLN,
— dla pakietu nr: 3 – 4 000,00 PLN,
— dla pakietu nr: 4 – 40 000,00 PLN,
— dla pakietu nr: 5 – 15 000,00 PLN,
— dla pakietu nr: 6 – 8 000,00 PLN,
— dla pakietu nr: 7 – 5 500,00 PLN,
— dla pakietu nr: 8 – 400,00 PLN,
— dla pakietu nr: 9 – 17 000,00 PLN, każda z dostaw;
2) spełnianie warunków określonych przez Zamawiającego w zał. nr 1 do SIWZ:
— na podstawie oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na
terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 175),
— na podstawie opisów, fotografii (katalogów) przedmiotu zamówienia w języku polskim odzwierciedlających
parametry przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

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.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/12/2020
Czas lokalny: 08:45

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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: 31/12/2020
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

12 / 14

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
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Zamawiający traktuje 1 miesiąc jako 30 dni.
Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:
— dla pakietu nr: 1 – 700,00 PLN,
— dla pakietu nr: 2 – 2 500,00 PLN,
— dla pakietu nr: 3 – 250,00 PLN,
— dla pakietu nr: 4 – 2 300,00 PLN,
— dla pakietu nr: 5 – 800,00 PLN,
— dla pakietu nr: 6 – 450,00 PLN,
— dla pakietu nr: 7 – 300,00 PLN,
— dla pakietu nr: 8 – 20,00 PLN,
— dla pakietu nr: 9 – 1 000,00 PLN.
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 2019 r., 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 dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

27/11/2020
S232
https://ted.europa.eu/TED

13 / 14

Dz.U./S S232
27/11/2020
569975-2020-PL

14 / 14

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
— administratorem danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w
Wałbrzychu,
— Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego jest
Jarosław Golec, mail: iod@zdrowie.walbrzych.pl tel. +48 746489696.
W związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej – dalszy opis znajduje się 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
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180, ust. 5 zdanie drugie Pzp
w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu,
a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na stronie internetowej Zamawiającego. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. W przypadku wniesienia odwołania
wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania
ofert lub termin składania wniosków.

VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/11/2020
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