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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43678-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Wyroby do angiografii
2017/S 025-043678
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4
Wałbrzych
58-309
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel.: +48 746489700
E-mail: agnieszka.rudzkak@zdrowie.walbrzych.pl
Faks: +48 746489700
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdrowie.walbrzych.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.zdrowie.walbrzych.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
PL
ul. Sokołowskiego 4
Wałbrzych
58-309
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Rudzka
Tel.: +48 746489700
E-mail: agnieszka.rudzka@zdrowie.walbrzych.pl
Faks: +48 746489700
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdrowie.walbrzych.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
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Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawy sprzętu i materiałów medycznych wykorzystywanych do zabiegów neuroradiologii interwencyjnej.
Numer referencyjny: Zp/12/PN-11/17

II.1.2)

Główny kod CPV
33111710

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Pakiet nr 1 – Materiały medyczne wykorzystywane do zabiegów neuroradiologii.
Pakiet nr 2 – Materiały medyczne wykorzystywane do zabiegów neuroradiologii.
Pakiet nr 3 – Materiały medyczne wykorzystywane do zabiegów neuroradiologii.
Pakiet nr 4 – Sprzęt i materiały medyczne wykorzystywane do zabiegów neuroradiologii.
Pakiet nr 5 – Sprzęt i materiały medyczne wykorzystywane do zabiegów neuroradiologii.
Pakiet nr 6 – Sprzęt i materiały medyczne wykorzystywane do zabiegów neuroradiologii.
Pakiet nr 7 – Prowadniki hydrofilne nitinolowe.
Pakiet nr 8 – Introduktor.
Pakiet nr 9 – Koszulki zbrojone z bocznym ramieniem.
Pakiet nr 10 – Sprzęt i materiały medyczne wykorzystywane do zabiegów neuroradiologii.
Pakiet nr 11 – Mikrocewniki, stenty, spirale embolizacyjne.
Pakiet nr 12 – Mikrosfery przeznaczone do embolizacji.
Pakiet nr 13 – Obwodowy prowadnik diagnostyczno – interwencyjny.
Pakiet nr 14 – Cewnik diagnostyczny.
Pakiet nr 15 – Cewniki prowadzące.
Pakiet nr 16 – Introducer zb.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 17

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Ateriały medyczne wykorzystywane do zabiegów neuroradiologii
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Mikrocewniki do embolizacji naczyń mózgowych z systemem bezpiecznej ewakuacji szt. 5
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2. Zestawy do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych ze spiralą platynową odczepianą mechanicznie szt.
5
3. Mikrocewniki do zabiegów neuroradiologicznych szt. 10
4. Mikroprowadniki do zabiegów neuroradiologicznych szt. 10
5. Cewniki prowadzące progresywne szt. 5
6. Cewniki z balonami odczepianymi szt. 1
7. Stent samorozprężalny intrakranialny z zestawem wprowadzającym szt. 10
8. Stent samorozprężalny intrakranialny kierunkujący przepływ krwi z zestawem wprowadzającym szt. 5
9. System stentów do zabiegów trombektomi mechanicznej w naczyniach mózgowych i dogłowowych szt. 3
10. Balon okluzyjny, dwukanałowy do remodelingu naczyń mózgowych szt. 25
11. Balon z cewnikiem prowadzącym szt. 3
12. Płynny materiał embolizacyjny szt. 5.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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:
Materiały medyczne wykorzystywane do zabiegów neuroradiologii
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Cewniki balonowe do tętnicy szyjnej szt. 5
2. Stent samorozprężalny do naczyń szyjnych szt. 5
3. Prowadnik z filtrem do neuroprotekcji szt. 5
4. Stentgraft obwodowy samorozprężalny szt. 2
5. Stent szyjny samorozprężalny nitynolowy szt. 5.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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:
Materiały medyczne wykorzystywane do zabiegów neuroradiologii
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Spirale platynowe do embolizacji tętniaków odczepiane elektromechanicznie szt. 150
2. Spirale zwiększające objętość do embolizacji tętniaków szt. 10
3. System odczepiania elektromechaniczny –gwarantujący wizualną – zielona szt. 10
4. Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych szt. 10
5. Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych szt. 10
6. Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych szt. 20
7. Wewnątrzczaszkowy stent naczyniowy szt. 5
8. Wewnątrzczaszkowy stent naczyniowy o małych rozmiarach szt. 5
9. Implant naczyniowy w postaci stentu modelujący przepływ krwi w naczyniu z tętniakiem szt. 2
10. Cewniki diagnostyczne dedykowane do angiografii naczyń mózgowych szt. 200
11. Zastawka hemostatyczna
Y-konektor szt. 300
12. Podwójny Y-konektor szt. 100.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Sprzęt i materiały medyczne wykorzystywane do zabiegów neuroradiologii
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.
Spirale platynowe z czasem odczepiania spiral poniżej 5 sek, odczepiane przez przegrzanie połączenia
(electrostative heating) między prowadnikiem a spiralą, min. 3 rodzaje kształtów spirali. Dostepność coili długich
do 60 cm. Pionowy przekrój spirali w kształcie trójkąta
szt. 75
2.
Spirale platynowe z polimerem powodującym szybsze wykrzepianie. z czasem odczepiania spiral poniżej 5 sek,
odczepiane przez przegrzanie połączenia (electrostative heating) między prowadnikiem a spiralą, min. 3 rodzaje
kształtów spirali. Dostepność coili długich do 60 cm. Pionowy przekrój spirali w kształcie trójkąta
szt. 50
3. Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych szt. 5
4. Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych szt. 5
5. Cewniki prowadzące do zabiegów neuroradiologicznych szt. 25
6.
Aparat do odczepiania spiral
szt. 15
7. Stent nitynolowy, samorozprężalny szt. 5
8. Sten nitynolowy do naczyń wewnątrzczaszkowych szt. 5
9. Stent do remodelingu naczyń mózgowych szt. 20
10. Stent do remodelingu naczyń mózgowych szt. 20
11. Cewnik 4F szt. 20
12. Stent pleciony do udarów mózgu szt. 10.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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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:
Sprzęt i materiały medyczne wykorzystywane do zabiegów neuroradiologii
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Balon do remodelingu w rozwidleniach naczyń szt. 30
2. Balon do remodelingu w prostych odcinkach naczyń szt. 5
3. Strzykawka inflacyjna kalibrowana do napełniania balonów do remodelingu szt. 50
4. Stent do remodelingu szt. 5
5. System dostawczy do stentu szt. 5
6. Oprzyrządowanie do odczepiania stentu szt. 2
7. Pętla do usuwania ciał obcych szt. 5
8. Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych szt. 15
9. System dostawczy do implantu szt. 5
10. Cewnik prowadzący ze zwiekszonym podparciem do zabiegów neuroradiologicznych szt. 20
11. Mikrokleszcze do usuwania ciał obcych szt. 2
12. System dostawczy do „Alligator” szt. 2.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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:
Sprzęt i materiały medyczne wykorzystywane do zabiegów neuroradiologii
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Cewniki prowadzące do zabiegów neuroradiologicznych szt. 5
2. Cewniki do dostępów dystalnych szt. 10
3. System do embolektomii mechanicznej szt. 5
4. Spirale do embolizacji do tętniaków szt. 75
5. Aparat do odczepiania spiral szt. 25
6. Mikrocewniki do dostarczania spiral szt. 25
7. Mikrocewniki do dostarczania spiral szt. 15
8. Mikroprowadniki o transmisji siły skrętnej 1:1 szt. 25
9. Mikroprowadniki szt. 15
10. Stenty intrakranialne do remodelingu szt. 2
11. Balony do angioplastyki szt. 2
12. Stent (implant) typu „flow diverter stent” szt. 2
13. Stent intrakranialny do leczenia zwężeń tętnic mózgowych – Wingspan szt. 2
14. Intrakranialny cewnik balonowy – Gateway szt. 2.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Prowadniki hydrofilne nitinolowe
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Prowadniki hydrofilne nitinolowe
do 180 cm
180 – 300 cm szt.
100
100.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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:
Introduktor
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Introduktor szt. 20.
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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:
Koszulki zbrojone z bocznym ramieniem
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Koszulki zbrojone z bocznym ramieniem szt. 20.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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:
Sprzęt i materiały medyczne wykorzystywane do zabiegów neuroradiologii
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Stent modulujący przepływ krwi w tętniaku szt. 15
2. Stent do stabilizacji spiral podczas embolizacji tętniaków w podziale naczyń mózgowych szt. 15
3. Mikroprowadniki do zabiegów neuroradiologicznych szt. 20
4. Balony do angioplastyki tętnic mózgowych i szyjnych szt. 5
5. System do trombektomii mechanicznej szt. 10.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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:
Mikrocewniki, stenty, spirale embolizacyjne
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Mikrocewniki do zabiegów neuroradiologicznych szt. 10
2. Stent kierujący przepływ w tętnicy -/odwracacz przepływu/ szt. 5
3. Spirale embolizacyjne do embolizacji malformacji naczyń mózgowych szt. 50.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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:
Mikrosfery przeznaczone do embolizacji
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Mikrosfery przeznaczone do embolizacji szt. 15.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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:
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Obwodowy prowadnik diagnostyczno – interwencyjny
Część nr: 13
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Obwodowy prowadnik diagnostyczno – interwencyjny
180 cm
260 i 300 cm
szt.
5
15.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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:
Cewnik diagnostyczny
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Cewnik diagnostyczny szt. 200.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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:
Cewniki prowadzące
Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Cewnik prowadzący obwodowy
Krzywizny MPA, MPC, MPD szt. 25
Cewnik prowadzący kardiologiczny
Krzywizny MPA1, MPA2, MPB szt. 25.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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:

04/02/2017
S25
http://ted.europa.eu/TED

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

13 / 18

Dz.U./S S25
04/02/2017
43678-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

14 / 18

Introducer zbrojony długi
Część nr: 16
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Introducery – zbrojne o długości 11-35 cm (koszulki wprowadzające)
11 cm
24 cm
35 cm
90 cm szt.
150
20
20
50.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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:
Sprzęt i materiały medyczne wykorzystywane do zabiegów neuroradiologii
Część nr: 17

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. System do embolizacji tętniaków naczyń mózgowych szt.
20
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2. Mikrocewniki do wprowadzania systemu przestrzennego koszyka szt.
20.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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

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:
Odpis 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.
Zaświadczenie 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.
Zaświadczenie 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.
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp
oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz 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 ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. , tj. wykonanie co najmniej jednej dostawy sprzętu do zabiegów
neuroradiologii interwencyjnej na kwotę nie mniejszą niż 10 000 PLN.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/02/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 17/02/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna.
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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:
Oferta musi zawierać:
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – wypełniony przez Wykonawcę w częściach:
— Część I – „Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub
podmiotu zamawiającego”,
— Część II – „Informacje dotyczące Wykonawcy” – pkt. A, B, C, D,
— Część III – „Podstawy wykluczenia” – pkt. A, B, C, D,
— Część IV „Kryteria kwalifikacji”:
— pkt. A ppkt. 1
— pkt. C ppkt. 1b, 10, 11, 12,
— Część VI „Oświadczenia końcowe”.
Części i punkty których Zamawiający winien nie wypełniać zostały przez Zamawiającego wykreślone.
Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:
dla pakietu nr 1 – 4 100 PLN,
dla pakietu nr 2 – 430 PLN,
dla pakietu nr 3 – 6 530 PLN,
dla pakietu nr 4 – 7 640 PLN,
dla pakietu nr 5 – 2 310 PLN,
dla pakietu nr 6 – 4 600 PLN,
dla pakietu nr 7 – 240 PLN,
dla pakietu nr 8 – 70 PLN,
dla pakietu nr 9 – 120 PLN,
dla pakietu nr 10 – 17 400 PLN,
dla pakietu nr 11 – 2 700 PLN,
dla pakietu nr 12 – 85 PLN,
dla pakietu nr 13 – 95 PLN,
dla pakietu nr 14 – 85 PLN,
dla pakietu nr 15 – 105 PLN,
dla pakietu nr 16 – 336 PLN,
dla pakietu nr 17 – 8 800 PLN.
Datą uznania wpłaty będzie data wpływu na konto zamawiającego.
Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. o/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.
Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Na potwierdzeniu wniesienia wadium należy
wyszczególnić pakiety oraz kwoty wadium w pakietach na które składana jest oferta. Podać należy również
kwotę końcową (za wszystkie pakiety) po podliczeniu kwot jednostkowych.
Z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt. 2 skraca termin
składania ofert.
Zamawiający zastosuje procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1, 5, 6 ustawy Pzp,
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b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.:
— posiadają doświadczenie w zakresie dostaw sprzętu do zabiegów neuroradiologii inwazyjnej,
— oferują sprzęt dopuszczony do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 876, 1918, Dz.U. z 2016 poz. 542),
— dysponują opisami, fotografiami (katalogiami) przedmiotu zamówienia w języku polskim odzwierciedlającymi
parametry przedmiotu zamówienia z Zał. Nr 1 do SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
składa Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia (JEDZ) dotyczące tych podwykonawców.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
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 albo 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.
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
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/02/2017
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