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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli
dotyczy):
http://www.zdrowie.walbrzych.pl
Ogłoszenie nr 367880 - 2016 z dnia 2016-12-15 r.

Wałbrzych: Dostawy papieru, opasek, cewników centralnych, staplerów,
układu oddechowego, fixatorów oraz zestawów do drenażu klatki
piersiowej dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda
Sokołowskiego w Wałbrzychu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o
których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
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Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy
ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, krajowy numer identyfikacyjny
89004744600000, ul. ul. Sokołowskiego 4, 58309 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel.
746 489 742, e-mail szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl, faks 746 489 746.
Adres strony internetowej (URL): www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne www.zdrowie.walbrzych.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w
jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie
będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w
imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
tak
www.zdrowie.walbrzych.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
tak
www.zdrowie.walbrzych.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
tak
Inny sposób:
Wymagae jest złożenie oferty w formie pisemnej
Adres:
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy papieru, opasek, cewników
centralnych, staplerów, układu oddechowego, fixatorów oraz zestawów do drenażu klatki piersiowej dla potrzeb
Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.
Numer referencyjny: Zp/98/PN-96/16
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Pakiet nr 1 –
Papier do EKG, USG oraz defibrylatorów Pakiet nr 2 – Opaski identyfikacyjne dla dorosłych i dzieci Pakiet nr 3 –
Cewniki centralne, filtry neonatologiczne infuzyjne i lipidowe Pakiet nr 4 – Staplery Pakiet nr 5 – Stapler Pakiet
nr 6 – Jednorazowy układ oddechowy do wspomagania oddechu u noworodków, współpracujący z respiratorem
MAQUET Pakiet nr 7 – Fixatory do mocowania siatek Pakiet nr 8 – Zestaw do drenażu klatki piersiowej 4 komorowy

II.5) Główny kod CPV: 33141000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

15.12.2016 14:12

Ogłoszenie

5 z 20

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=68dfbf82-fd5c-412a-9d45-...

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz dokumentów
do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
tj. : 1) posiadanie zdolności technicznych w zakresie świadczenia dostaw - na podstawie wykazu dostaw
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
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz dokumentów do których przekazania
zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 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
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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.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
na podstawie wykazu dostaw 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.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
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 2015 r. poz. 876, 1918, z
2016r. poz. 542). Opisy, fotografie (katalogi) przedmiotu zamówienia w języku polskim- z dokładnym
wskazaniem, którego pakietu i której pozycji w pakiecie dotyczy dany opis, fotografia (katalog). Opisy,
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fotografie (katalogi) mają odzwierciedlać opis przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem nr 1 do
SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
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IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia
ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki
będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w
zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
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Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Dostawa przedmiotu zamówienia w dni ustawowo wolne od pracy 10
Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
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Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie
kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmianę umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 23/12/2016, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
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służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1

Nazwa: Papier do EKG, USG oraz defibrylatorów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do EKG 104mm
x 40 mm /kratka/ Do EKG 110mm x 10 mm /kratka/ Do EKG 112mm x 25 mm /kratka/ Do EKG 58mm x 25 mm
/kratka/ Do EKG Helige 1200x210x295x150 /kratka/ Papier do USG COMPAKT – ONE szerokość 110mm,
długość 20m Do EKG ASC – B5 60mm x 25 mm /kratka/ Do EKG 130 mm x 25 mm /kratka/ Papier
rejestracyjny kompatybilny z defibrylatorem Lifepak 20, typ rolka, wymiary w milimetrach 50x47, siatka
milimetrowa, zapis termiczny Papier rejestracyjny kompatybilny z defibrylatorem Lifepak 12, typ rolka, wymiary
w milimetrach 105x44, siatka milimetrowa, zapis termiczny Papier ciepłoczuły do eko termofot R-0 :05x30 mb
do defibrylatora Cardio AID 200 Papier do defibrylatora ZOLL z nadrukiem, rozmiar 90mmx90mmx200 kartek
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Znaczenie

cena

60

Dostawa przedmiotu zamówienia w dni ustawowo wolne od pracy 10
Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 30
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2

Nazwa: Opaski identyfikacyjne dla dorosłych i dzieci

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
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określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opaski
identyfikacyjne dla dorosłych i dzieci szt. 10 000
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Znaczenie

cena

60

Dostawa przedmiotu zamówienia w dni ustawowo wolne od pracy 10
Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 30
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3

Nazwa: Cewniki centralne, filtry neonatologiczne infuzyjne i lipidowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedskórny
mikrocewnik wprowadzany obwodowo za pomocą rozrywanej igły G-20, przeznaczony do przewlekłego
stosowania wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg znaczniki co 1 cm. O rozmiarze 2F (0,3x0,6mm) i długości
15 cm. Cewnik zakończony giętkimi skrzydełkami. Wbudowana w cewnik ochrona przed zaginaniem światła
cewnika 2. Przedskórny mikrocewnik wprowadzany obwodowo za pomocą rozrywanej igły G-20, przeznaczony
do przewlekłego stosowania wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg znaczniki co 1 cm. O rozmiarze 2F
(0,3x0,6mm) i długości 30 cm. Cewnik zakończony giętkimi skrzydełkami. Wbudowana w cewnik ochrona przed
zaginaniem światła cewnika 3. Cewnik pępkowy wykonany z medycznego PVC, cieniujący w Rtg, znaczniki
długości, Roz. 3,5-5F długość 40 cm 4. Cewnik pępowinowy wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg,
używany do żył lub tętnic. Znakowany od 4 do 23 cm. W zestawie z kranikiem z możliwością oznakowania żyła
– tętnica rozmiar od 3,5-5F dł. 40cm. 5. Premicath- 1F/28G Przezskórny cewnik wprowadzany obwodowo za
pomocą krótkiej kaniuli 24G typu Bioflow (średnica 0,7mm, długość 19 mm),przeznaczony do przewlekłego
stosowania, wykonany z poliuretanu, cieniujący w RTG znakowany co 1cm., o długość 20 cm z prowadnikiem,
zaopatrzony w przedłużkę 8 cm typu Premicath 6. Premicath- 1F/28G Przezskórny cewnik wprowadzany
obwodowo za pomocą rozłamywalnej igły 24 G o średnicy zew 0,7 mm długości 18 mm, z metalowym
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prowadnikiem wykonany z poliuretanu cieniujący w RTG znakowany co 1cm. o długość 20 cm, zaopatrzony w
przedłużkę 8 cm typu Premicath 7. Premicath- 1F/28G Przezskórny cewnik wprowadzany obwodowo za pomocą
rozdzieranej kaniuli 20 G (średnica 1.O mm, długość 21 mm) z metalowym prowadnikiem wykonany z
poliuretanu cieniujący w RTG znakowany co 1cm. O długość 20 cm, zaopatrzony w przedłużkę 8 cm typu
Premicath 8. Wprowadzacz typu Rozłamywalnej kaniuli typu Microflasch 20G o średnicy zew.1,14mm dł.18mm
9. Wprowadzacz typu Rozłamywalnej igły 24G o średnicy zew. 07mm, dł.19mm 10. Wprowadzacz - Kaniula
typu Bioflow 24 G/19mm 11. Filtr infuzyjny neonatologiczny 0,2 um utrzymywany do 96 godzin, zakończony
przedłużką 5 cm 12. Filtr lipidowy neonatologiczny 1,2 um utrzymywany do 24 godz zakończony przedłużką 5
cm 13. Zestaw do mikronakłucia małych żył typu Microsite igła 24 G/19 mm z prowadnikiem 20 cm oraz
rozszerzacz w rozrywalnej osłonce dla cewników 1 Fr i 2 Fr
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Znaczenie

cena

60

Dostawa przedmiotu zamówienia w dni ustawowo wolne od pracy 10
Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 30
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4

Nazwa: Staplery

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Jednorazowa
rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości
zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i
grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek
wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm. (Staplet niezaładowany ładunkiem) 2.
Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek , umożliwiająca sekwencyjną
regulacje wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8
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mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć
rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm. (Stapler
niezaładowany ładunkiem). 3. Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem
posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po
zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć
rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 61 mm (nóż zintegrowany z
ładunkiem). 4. Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną
regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8
mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w
technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Znaczenie

cena

60

Dostawa przedmiotu zamówienia w dni ustawowo wolne od pracy 10
Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 30
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5

Nazwa: Stapler

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Jednorazowy
stapler liniowy z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki do 1 mm do 2,5 mm o
długości linii szwu 30 mm. 2. Jednorazowy stapler liniowy z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości
zamknięcia zszywki do 1,5 mm do 2,5 mm o długości linii szwu 60 mm. 3. Jednorazowy stapler liniowy z
regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki do 1,5 mm do 2,5 mm o długości linii
szwu 90 mm. 4. Jednorazowy ładunek do jednorazowego staplera liniowego z regulowanym dociskiem tkanki i
kontrolą wysokością zamknięcia zszywki o długości linii szwu 90 mm. Ładunek przeznaczony do tkanki bardzo
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grubej (wysokość zszywki po zamknięciu od 1,5 mm do 2,5 mm). 5. Ładunek do jednorazowego staplera
liniowego z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokością zamknięcia zszywki o długości linii szwu 60
mm. Ładunek przeznaczony do tkanki bardzo grubej (wysokość zszywki po zamknięciu od 1,5 mm do 2,5 mm).
6. Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokością
zamknięcia zszywki o długości linii szwu 30 mm. Ładunek przeznaczony do tkanki bardzo grubej (wysokość
zszywki po zamknięciu od 1,0 mm do 2,5 mm).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Znaczenie

cena

60

Dostawa przedmiotu zamówienia w dni ustawowo wolne od pracy 10
Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 30
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6

Nazwa: Jednorazowy układ oddechowy do wspomagania oddechu u noworodków, współpracujący

z espiratorem MAQUET
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Obwód
oddechowy jednorazowego użytku dla noworodków kompatybilny z respiratorem MAQUET 2. Silikonowe
końcówki nosowe nCPAP kompatybilny z respiratorem MAQUET 3. Przyłącze jednorazowego użytku do nCPAP
kompatybilny z respiratorem MAQUET 4. Czapeczki jednorazowego użytku do nCPAP z piliamidu z układem
mocowania przyłącza z adapterem w minimum 4 rozmiarach kompatybilny z respiratorem MAQUET 5.
Silikonowe maseczki oddechowe mocujące przyłącza do nCPAP współpracujące z respiratorem MQUET 6. Filtry
przeciw/bakteryjne i przeciw/wirusowe zabezpieczające układ wydechowy w respiratorze noworodkowym
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
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Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Znaczenie

cena

60

Dostawa przedmiotu zamówienia w dni ustawowo wolne od pracy 10
Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 30
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7

Nazwa: Fixatory do mocowania siatek

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Urządzenie
do zamykania nacięcia po trokarze 2. Bezwęzłowy system do zamykania ran o czasie wchłaniania do 180 dni,
3/0 19mm odwrotnie tnąca 3/8 koła, bezbarwna 45cm 3. Siatka elastyczna, transparentna, kompozytowa do
zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych - składająca się z niewchłanialnych
monofilamintowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D - pokrytych błoną zapobiegająca
powstawaniu zrostów - biowchłanialny kolagen hydrofilowy - siatka posiada właściwości tymczasowego
przylegania do otrzewnej do czasu jej mocowania (nici, stapler ) - siatka posiada znacznik kierunkowy w
kolorze zielonym - musi posiadać możliwość przycięcia siatki do pożądanego rozmiaru - rozmiar pora 3,3 do
2,3mm - grubość do 0,7mm - gramatura 66g/m² - wielkość 20x15 cm 4. Siatka polipropylenowa lekka 6x11cm
lub 15x10 cm, wielkość porów 1,5x1,7mm. Zamawiający określi wielkość siatki przy składaniu zamówienia. 5.
Siatka polipropylenowa monofilamentowa macroporowata 6x11 cm lub 7,5x15cm.Rozmiar porów : 2.0 x 2.4
mm Gramatura 46g/m2.Zamawiający określi wielkość siatki przy składaniu zamówienia. 6. Zestaw obejmujący:
Jednorazowe narzędzie do mocowania siatek przepuklinowych metodą laparoskopową 5mm zawierające 30
tytanowych wkrętów - jednorazowy trokar o średnicy 11 mm, długości kaniuli 100 mm, kaniula ze
zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, z automatycznym systemem bezobsługowej redukcji
uszczelki od 5 mm do 11 mm, z systemem ochrony trójkątnego ostrza (zaostrzonego po dwóch stronach) po
przejściu przez powłoki brzuszne, posiadający 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację- zatrzymanie
przepływu gazu- desuflację bez odłączania przepływu CO2; uchwyt monopolarny jednorazowego użytku,elektroda powrotna pacjenta - jednorazową kaniulę o średnicy 11 mm, długość kaniuli 100 mm, kaniula ze
zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, z automatycznym systemem bezobsługowej redukcji
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uszczelki od 5 mm do 11 mm, posiadająca 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację- zatrzymanie przepływu
gazu- desuflację bez odłączania przepływu CO2; - jednorazowy trokar o średnicy 5 mm, - jednorazowa kaniula
o średnicy 5 mm, -Igła Verres'a 120 mm posiadająca przezroczystą rączkę i wskaźnik bezpieczeństwa. 7.
Zestaw obejmujący: - Artykulacyjne narzędzie do fiksacji siatek przepuklinowych z wymiennymi ładunkami
(wchłanialne zszywki); artykulacja ładunku 65 stopni - jednorazowy trokar o średnicy 11 mm, długości kaniuli
100 mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, z automatycznym systemem
bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 11 mm, z systemem ochrony trójkątnego ostrza (zaostrzonego
po dwóch stronach) po przejściu przez powłoki brzuszne, posiadający 3-stopniowy zawór umożliwiający
insuflację- zatrzymanie przepływu gazu- desuflację bez odłączania przepływu CO2; uchwyt monopolarny
jednorazowego użytku,-elektroda powrotna pacjenta - jednorazową kaniulę o średnicy 11 mm, długość kaniuli
100 mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, z automatycznym systemem
bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 11 mm, posiadająca 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflacjęzatrzymanie przepływu gazu- desuflację bez odłączania przepływu CO2; - jednorazowy trokar o średnicy 5 mm,
- jednorazowa kaniula o średnicy 5 mm, -Igła Verres'a 120 mm posiadająca przezroczystą rączkę i wskaźnik
bezpieczeństwa. 8. Zestaw obejmujący: - jednorazowy trokar o średnicy 11 mm, długości kaniuli 100 mm,
kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, z automatycznym systemem bezobsługowej
redukcji uszczelki od 5 mm do 11 mm, z systemem ochrony trójkątnego ostrza (zaostrzonego po dwóch
stronach) po przejściu przez powłoki brzuszne, posiadający 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflacjęzatrzymanie przepływu gazu- desuflację bez odłączania przepływu CO2; - jednorazową kaniulę o średnicy 11
mm, długość kaniuli 100 mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, z
automatycznym systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 11 mm, posiadająca 3-stopniowy
zawór umożliwiający insuflację- zatrzymanie przepływu gazu- desuflację bez odłączania przepływu CO2; jednorazowy trokar o średnicy 5 mm, - jednorazowa kaniula o średnicy 5 mm, - jednorazowa Igła Verres'a 120
mm posiadająca przezroczystą rączkę i wskaźnik bezpieczeństwa. 9. Łata hemostatyczna składająca się z
utlenionej celulozy i politlenku etylenu ulegająca wchłonięciu po 28 dniach ,2x4cm 10. Łata hemostatyczna
składająca się z utlenionej celulozy i politlenku etylenu ulegająca wchłonięciu po 28 dniach ,5x10cm 11.
Ładunki do artykulacyjnego narzędzie do fiksacji siatek przepuklinowych z wymiennymi ładunkami (wchłanialne
zszywki); artykulacja ładunku 65 stopni , (10 ładunków w magazynku) 12. Ładunki do artykulacyjnego
narzędzie do fiksacji siatek przepuklinowych z wymiennymi ładunkami (wchłanialne zszywki); artykulacja
ładunku 65 stopni , (5 ładunków w magazynku)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Znaczenie

cena

60

Dostawa przedmiotu zamówienia w dni ustawowo wolne od pracy 10
Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 30
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8

Nazwa: Zestaw do drenażu klatki piersiowej 4 – komorowy.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw do
drenażu klatki piersiowej 4 – komorowy - 100 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Znaczenie

cena

60

Dostawa przedmiotu zamówienia w dni ustawowo wolne od pracy 10
Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamowień bieżących 30
6) INFORMACJE DODATKOWE:
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