Zp/12/PN-11/17
pieczęć zamawiającego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 209 000 EURO
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz zmiana Dz. U. z 2016r. poz. 1020)
Informacje ogólne
Tryb zamówienia:

przetarg nieograniczony

Zamawiający:

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

Adres zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
Podstawa prawna:
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz zmiana Dz. U. z
2016r. poz. 1020) (dalej, jako Pzp).
I.Przedmiot zamówienia
Dostawy sprzętu i materiałów
neuroradiologii interwencyjnej.

medycznych

wykorzystywanych

do

zabiegów

Liczba pakietów – 17
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 zbrojony długi.
Pakiet nr 17 – Sprzęt i materiały medyczne wykorzystywane do zabiegów neuroradiologii.
CPV : 33111710-1, 33140000-3.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (dalej jako: SIWZ).

Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Projekt umowy stanowi załączniki nr 3 do SIWZ.
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania sie o zamówienie publiczne oraz o braku wydania prawomocnego wyroku
sądowego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym
przez Zamawiającego na podstaweie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 Pzp stanowi załącznik nr 5 do
SIWZ.
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 dopuszcza składanie ofert częściowych – maksymalna liczna pakietów na które
zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy – 17 pakietów.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza komunikowanie się między Zamawiającym a Wykonawcami przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej z wyłączeniem składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem przypadku
opisanego w art.93 ust. 4 Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy
Pzp.
Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania ze standardami akredytacyjnymi
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2008
dotyczącymi przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do realizowania umowy z
zachowaniem tych standardów.
Treść standardów dot. przedmiotu zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej
Zamawiającego www.zdrowie.walbrzych.pl – BIP w zakładce « System Zarządzania
Jakością ».

II. Miejsce realizacji zamówienia
Siedziba Zamawiającego.
III. Termin wykonania zamówienia
Sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
IV. Wymagania od Wykonawców
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,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.:
- posiadają doświadczenie w zakresie dostaw sprzętu medycznego odpowiadającego swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia,
- oferują sprzęt dopuszczony 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, 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.

V. Sposób oceny warunków udziału w postępowaniu
l.p.

1.

Nazwa warunku

Sposób oceny warunku

na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ) oraz dokumentów do których przekazania może zostać wezwany
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. :
1) posiadanie zdolności zawodowych w zakresie świadczenia dostaw sprzętu medycznego
odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia - 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
Potwierdzenie
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
spełniania przez
Wykonawcę warunków uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
udziału w
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające uch należyte wykonywanie powinny
postępowaniu
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, tj. wykonanie co najmniej jednej dostawy sprzętu medycznego
odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 5 000,00
zł. każda z dostaw,
2) spełnianie warunków określonych przez Zamawiającego w Zał. nr 1 do SIWZ:
- na podstawie oświadczenia 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, Dz.U. z 2016 poz. 542),
- na podstawie opisów, fotografii (katalogów) przedmiotu zamówienia w języku polskim
odzwierciedlających parametry przedmiotu zamówienia z Zał. Nr 1 do SIWZ.
na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ) oraz dokumentów do których przekazania może zostać 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 właściwego organu.

2.

Potwierdzenie braku
podstaw do
wykluczenia zgodnie z 3) posiadanie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne
oraz ust. 5 pkt. 1, 5, 6 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 oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
- na podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka

zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamówienie publiczne oraz o braku wydania
prawomocnego wyroku sądowego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w
zakresie określonym przez Zamawiającego na podstaweie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 Pzp

A) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu zamiast dokumentów wymienionych w:
- pkt. 2 tabeli:
a) ppkt. 1, 2, 3, 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :
- ppkt. 1- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej
niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),
- ppkt. 2, 3 - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że 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 (wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed
upływem terminu składania ofert),
- ppkt. 4 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku takiego rejestru ,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.
13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp.
B. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
C. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
VI.Podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt.
1, 5, 6 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
VII. Wadium
Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:
dla pakietu nr 1 –

4 100,00 zł.

dla pakietu nr 2 –
430,00 zł.
dla pakietu nr 3 –
6 530,00 zł.
dla pakietu nr 4 –
7 640,00 zł.
dla pakietu nr 5 –
2 310,00 zł.
dla pakietu nr 6 –
4 600,00 zł.
dla pakietu nr 7 –
240,00 zł.
dla pakietu nr 8 –
70,00 zł.
dla pakietu nr 9 –
120,00 zł.
dla pakietu nr 10 – 17 400,00 zł.
dla pakietu nr 11 – 2 700,00 zł.
dla pakietu nr 12 –
85,00 zł.
dla pakietu nr 13 –
95,00 zł.
dla pakietu nr 14 –
85,00 zł.
dla pakietu nr 15 –
105,00 zł.
dla pakietu nr 16 –
336,00 zł.
dla pakietu nr 17 - 8 800,00 zł
DATĄ UZNANIA WPŁATY
ZAMAWIAJĄCEGO.

BĘDZIE

DATA

WPŁYWU

NA

KONTO

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.
Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst
jednolity: Dz. U. Nr 109, poz. 1158).
Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium
musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.
Informacje dodatkowe:
1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia
wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania
rachunku bankowego Zamawiającego,
2) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu należy dołączyć do
oferty, a oryginał złożyć w osobnej kopercie (króra nie zostanie włożona do koperty z
ofertą przetargową) w siedzibie Zamawiającego – Dział Zamówień Publicznych i
Zaopatrzenia, budynek C, opisując
<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >
<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >

wadium w <TRYB PRZETARGU>
na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>
nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>
3) wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust.1-4 Pzp,
4) Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.
5) Wadium wniesione na podstawie art. 45 ust. 6 ustawy pzp w innej formie niż pieniądzu,
winno zawierać, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych zapisy dotyczące wypłaty i
zatrzymania wadium przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to przesłanek
zawartych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, poprzez wyszczególnienie w zapisach
wszystkich przypadków umożliwiających zatrzymanie Zamawiającemu wadium i jego
bezwarunkowej wypłaty, po spełnieniu któregokolwiek z warunków określonych w art.
46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.
VIII. Pozostałe informacje
•

Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte
jedynie w celu sporządzenia oferty, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.

•

Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji.

•

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 07:
00 do 14:35 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie
Zamawiającego – od osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami.
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
- w sprawach formalno prawnych: mgr Agnieszka Rudzka – Specjalista ds. zamówień
publicznych
tel. (74) 6489700 fax. (74) 6489700, mail : agnieszka.rudzka@zdrowie.walbrzych.pl
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: porozumiewanie się
Zamawiającego z Wykonawcami może odbywać się formie pisemnej, e-mailem lub faksem na
numer (074) 6489700. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
IX. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą upływa po 60 dniach od daty terminu składania ofert.
X. Zawartość oferty
Oferta musi zawierać:
Lp.

Nazwa (rodzaj) dokumentu

1.

Wypełniony wzór oferty wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 1 i 2 do SIWZ

2.

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.
Potwierdzenie wniesienia wadium

3.

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.

XI.A Dokumenty, do których przekazania może zostać wezwany Wykonawca, którego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zgodnie z art. 26 ustawy Pzp.
Lp.

Nazwa (rodzaj) dokumentu

1.

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.

2.

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.

3.

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.

4.

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 medycznego
odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 5 000,00 zł. każda z dostaw.

5.

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

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, Dz.U.z 2016r. poz. 542).

7.

Opisy, fotografie (katalogi) przedmiotu zamówienia w języku polskim- z dokładnym wskazaniem, którego pakietu i której pozycji w
pakiecie dotyczy dany opis, fotografia (katalog).
Opisy, fotografie (katalogi) mają odzwierciedlać opis przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z
oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Dokumenty sporządzane
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczoną przez osobę
upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Oświadczenia powinny być oryginałami

poświadczonymi (podpisanymi) przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.
XI B. Grupa kapitałowa
Wykonawcy, zgodnie z art. 24 ust. 11 w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp., przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
XII. Sposób składania ofert
• Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
• Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
• Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
• Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych.
• Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
• Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz zostać podpisana przez
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy, zgodnie z przepisami powszechnego
prawa obowiązującego w kraju pochodzenia Wykonawcy.
• Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane, spięte (zszyte) we właściwej
kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty.
• Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie
przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.
• Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem
zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty.
• Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z
prowadzonym postępowaniem, przy czym odpowiedź pisemna zostanie przesłana
wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie
umieszczona na stronie internetowej.
• Zamawiający udzieli odpowiedzi zgodnie z art. 38 Pzp.
• W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert,
Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O
każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich
uczestników postępowania, zamieszczając informację na stronie internetowej.
• Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku
wszelkie
prawa
i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów
będą podlegały nowemu terminowi.
• Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp dotyczącymi jawności postępowania oraz w związku z
przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1503 z późniejszymi zmianami),
Wykonawca może, nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że informacje
nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca w tym celu może złożyć jedną ofertę składającą się z
dwóch części:
•
- części jawnej,
•
- części niejawnej – w sytuacji, w której Wykonawca zastrzega sobie tajemnice
przedsiębiorstwa za wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy

•

Prawo zamówień publicznych nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa.
Wykonawca powinien « część niejawną » oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości
np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa.
Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.
Ponadto Wykonawca winien wykazać jakie działania podjął celem zachowania
poufności informacji zawartych w «części niejawnej » oraz, udowodnić że nie były one
wcześniej upubliczniane. Brak skutecznego wykazania działań Wykonawcy w celu
zachowania poufności informacji zawartych w «części niejawnej » skutkować może
ujawnieniem przez Zamawiającego tych informacji, o czym (zamiar ujawnienia)
Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.

Wycofanie oferty lub jej zmiany
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o tym fakcie przed
upływem terminu składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak
składana oferta, tj. z podpisem osoby, która podpisała ofertę, w kopercie odpowiednio
oznakowanej dodatkowo z dopiskiem „ZMIANA”.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z podpisem osoby upoważnionej do
reprezentacji Wykonawcy.
Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian zostaną one dołączone do oferty.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:
<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >
<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >
oferta w <TRYB PRZETARGU>
na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>
nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>
XIII. Miejsce i termin składania ofert
1)

Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego – Dział Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia - w terminie do dnia 17.02.2017 r. do godziny 10.00.

2)

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona po upływie terminu określonego w art. 84
ust. 2 ustawy Pzp.

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert
1)

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej przy
sekretariacie Dyrektora Szpitala w dniu 17.02.2017 r. o godz. 10.30.

2)

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

3)

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XV. Sposób obliczenia ceny oferty
1)

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) a
także z uwzględnieniem całego okresu trwania umowy.

2)

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności
między zapisem cyfrowym i słownym decyduje zapis słowny.

XVI. Ocena ofert
1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może
żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać
poprawek oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w obliczeniu ceny,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny.
2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona
oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Lp.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

Cena

60%

2.

Uzupełnienie zużytego sprzętu od momentu
jego wykorzystania:
- do 24 godzin – 40 pkt.
- do 48 godzin – 20 pkt.

40%

Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena:
Cena najniższa otrzymuje automatycznie 60 pkt.
Przeliczenie punktów dla oferty o wyższej cenie:
Cena najniższa z oferty a
---------------------------------

x 60 pkt = ilość punktów dla oferty ocenianej

Cena wyższa z oferty ocenianej

o wyższej cenie

3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane kryterium wyboru.
4) Zamawiający po wyborze oferty informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

- unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne
oraz zamieści informację na stronie internetowej- BIP.
5) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w
określonym terminie umowy, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
6) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym w
powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do
SIWZ.
7) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.
XVII.Istotne warunki umowy
Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych niżej
istotnych jej warunków:
Zgodnie z załącznikiem nr 3 – wzór umowy.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują
środki ochrony prawnej na zasadach opisanych w dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.

ZATWI E R D ZAM
Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak
data zatwierdzenia: 01.02.2017 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ
Pakiet nr 1
Materiały medyczne wykorzystywane do zabiegów neuroradiologii
ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

L.P.

1.

2.

Mikrocewniki do embolizacji naczyń
mózgowych z systemem bezpiecznej
ewakuacji
Zestawy do embolizacji tętniaków
wewnątrzczaszkowych ze spiralą
platynową odczepianą mechanicznie

JEDNOST ILOŚĆ CENA
MIARY
12 m- NETTO
ce

szt.

5

szt.

5

3.

Mikrocewniki do zabiegów
neuroradiologicznych

szt.

10

4.

Mikroprowadniki do zabiegów
neuroradiologicznych

szt.

10

5.

Cewniki prowadzące progresywne

szt.

6.

Cewniki z balonami odczepianymi

szt.

1

7.

Stent samorozprężalny intrakranialny
z zestawem wprowadzającym

szt.

10

szt.

5

szt.

3

8.

9.

Stent samorozprężalny intrakranialny
kierunkujący przepływ krwi z zestawem
wprowadzającym
System stentów do zabiegów
trombektomi mechanicznej w
naczyniach mózgowych i dogłowowych

CENA
BRUTTO

WARTOŚ WARTOŚ
Ć NETTO
Ć
BRUTTO

5

10.

Balon okluzyjny, dwukanałowy do
remodelingu naczyń mózgowych

szt.

25

11.

Balon z cewnikiem prowadzącym

szt.

3

12.

Płynny materiał embolizacyjny

szt.

5

RAZEM:
PARAMETRY :
Ad.1
•
•
•
•
•

Ad.2

średnice: 1.2F; 1.5F
system odłączania dystalnej części mikrocewnika, o dł. 15 mm i 25 mm
mikrocewniki o zmiennej elastyczności
z 3 platynowymi markerami
kompatybilne z mikroprowadnikiem o średnicy 0,007” i 0,008’
pokryte powłoką hydrofilną

PRODUCEN
T

Nr
katalogowy
zbieżne z
indeksem
/z nr
podanym
na fakturze

•
•
•
•
•

system odczepiania sprężyny z oliwką
średnica sprężyn minimum od 1.5 mm do 20 mm
długość sprężyn minimum od 1.0 cm do 55 cm
różne rodzaje grubości
różnego rodzaju kształty: Helical, Double J, 3D
różne rodzaje elastyczności: Soft, Soft Anti Stretch, Standard

Ad.3
•
•
•
•
•

średnice:1,9/2,4F ;2,1/2,8F ; 2.4/3.1F; 3/3.3F; 3.3/3.4F; 3.8/4.0F ;3,1/5F
długość 155 cm
marker umieszczony dystalnie
pokrycie hydrofilne
różnego rodzaju kształty końcowe

Ad.4
•
•
•
•

mikroprowadniki z dystalnym końcem nitinolowym
długości 200, 210mm i średnicy 0,007 ; 0,008 ; 0,12
budowei hybrydowej, długości 300mm i średnicy 0,10 ; 0,12 ; 0,14
zróżnicowane odcinki dystalne : proste z możliwością nadawania kształtu i z nadanym fabrycznie
kształtem

Ad.5
•

•
•

średnica 6F z odcinkiem dystalnym 8cm o średnicy 4,9F pozwalający na bezpieczny, dystalny dostęp do
naczyń mózgowych, wewnątrzczaszkowych
całkowita długość cewnika od 95cm do 115cm
część dystalna hydrofilna o długości 10cm, o zwiększonej elastyczności, o świetle wewnętrznym w
odcinku dystalnym 1,40mm lub 1,78mm na długości 8 cm

Ad.6
•
•

średnica balonu od 6.0 mm do 12 mm
długość balonu od 9.0 mm do 30 mm

Ad.7
•
•
•
•

pleciony z drutu nitinolowego, kąt splotu 60º
średnica od 2.5 mm do 5.5 mm
długość od 12 mm do 75 mm
zestaw wprowadzający składający się z prowadnika, introduktora, mikrocewnika zbrojonego, Yconnektora

Ad.8
•
•
•

•
•
•
•

średnica naczynia 1,5 – 5,75 mm
długość stentu 15 – 40 mm
dodatkowo stent kierunkujący przepływ o zróżnicowanej średnicy rozprężania w odcinku
proksymalnym i dystalnym.
wykonany z 48 fragmentów drutu nitinolowego o bardzo gęstym splocie
możliwość repozycji po 90% uwolnieniu
bardzo dobrze widoczny w RTG na całej długości
zestaw wprowadzający składający się z prowadnika, introduktora, mikrocewnika zbrojonego, Ykonnektora

Ad.9
•
•
•
•

•

samorozprężalny system o charakterystyce stentu wykonay z włókien nitinolowych
stała siła radialna
wprowadzany na własnym prowadniku o długości 180cm
system oznakowany proksymalnie pojedyńczym znacznikiem, dystalnie 3 znacznikami, znaczniki
widoczne w promieniowaniu rtg
zróżnicowane średnie i długości systemu umozliwiające bezpieczne rozprężenie w naczyniach o
zróżnicowanym świetle od 1,5mm do 9,0mm

Ad.10
•
•
•
•

•
•
•

możliwość dopasowywania się do światła tętnicy mózgowej
dobra nawigacja dzięki specjalnej powłoce „poślizgowej”
kompatybilny z preparatem DMSO do embolizacji naczyniaków
podwójne światło pozwalające na niezależne napełnianie balonu i jednoczasowo wprowadzenie spiral
lub substancji embolizacyjnych
światło kanału roboczego 0,42mm i 0,60mm
dystalny /długi koniec/ pozwalający na lepszą stabilizację w naczyniu o długości 7mm lub 15mm lub
/krótki koniec/ dystalny o długości 3mm
zróżnicowane rozmiary balonów o maksymalnym średnicy 6mm , długości: 7mm, 9mm,12mm,20mm; i
średnicy 6mm, długości: 6mm, 10mm, 20mm, 30mm

Ad.11
•
•
•
•

rozmiary 6Fr i 8Fr
zastosowanie do testów okluzyjnych
zastosowanie do procedur embolektomii w naczyniach mózgowych
do stosowania przy implantacji stentów szyjnych

Ad.12
•
•
•

•

kopolimer winyl-alkoholu etylowego EVOH
rozpuszczony w DMSO –dimetylosulfotlenku
zawierający mikronizowany pył tantalowy, celem wizualizacji we fluoroskopii o różnym stężeniu: 12,
18
w zestawie 1 fiolka EVOH 1,5 ml, jedna fiolka DMSO 1,5 ml i trzy strzykawki

Pakiet nr 2
Materiały medyczne wykorzystywane do zabiegów neuroradiologii
ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
12 m-ce

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

L.P.

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCEN
T

RAZEM:
PARAMETRY :
Ad.1
•
•
•
•
•
•

cewniki w systemie RX o długości 80 cm – 150 cm
kompatybilne z prowadnikiem 0,014” i 0,018”
średnice: od 1,5 mm do 7 mm (co 0,5 mm) i 8 mm
długości:10/15/20/30/40/60 mm
kompatybilne z koszulką 4 F lub 5 F w zależności od średnicy
ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 14 atm

Ad.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykonany ze stopu stali z kobaltem,
system dostawczy akceptujący prowadnik 0,014”, monorail,
długość cewnika dostawczego 135cm
średnica systemu dostawczego 5 oraz 5,9F
stent zamkniętokomórkowy, pleciony w kształt tubularnej siatki
stent o dużej elastyczności i możliwości dopasowania do kształtu naczynia
stent z możliwością ponownego złożenia - repozycjonowalny,
średnice: 4-10mm, długości: 30/40/50mm.
dobra widoczność stentu we fluoroskopii

Ad.3
•
•
•
•
•

prowadnik 0,014" o długości 190 i 300 cm z platynową miękką kształtowalną końcówką
prowadnik umieszczony w sposób niecentryczny wobec koszyka filtra
filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z membraną o porowatości 110mikronów
jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5 do 5,5mm
koszulka dostawcza w systemie Monorail o profilu przejścia 3,2F

Ad.4
•
•
•
•
•

dodatkowo wplecione platynowe druty dla lepszej widoczności w skopii.
pokryty na całej długości tkaniną z PET
pleciony w kształt tubularnej siatki,
dużej elastyczności i możliwości dopasowania do kształtu naczynia
z możliwością ponownego złożenia – w przypadku niecałkowitego uwolnienia stent można złożyć i

Nr
katalogowyzbieżne z
indeksem /z
nr podanym
na fakturze

•
•

repozycjonowac,
średnice: 6-14mm
długości 20/30/50/70 mm nominalnie

Ad.5
•
•
•
•
•
•

stent samorozprężalny szyjny nitynolowy, samorozprężalny przeznaczony do tętnic szyjnych
stent dynamicznie dopasowujący się do naczyń o średnicy od 4 do 9 mm – jedna uniwersalna średnica
nominalna długość stentu: 21/32/40 mm
niskoprofilowy system dostawczy 5F (0,068”/1,75mm)
kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, monorail
trzy markery tantalowe na obu końcach stentu oraz marker na dystalnym końcu systemu
wprowadzającego

Pakiet nr 3
Materiały medyczne wykorzystywane do zabiegów neuroradiologii
L.P.

1.

2.

3.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Spirale platynowe do
embolizacji tętniaków
odczepiane
elektromechanicznie
Spirale zwiększające
objętość do embolizacji
tętniaków
System odczepiania
elektromechaniczny –
gwarantujący wizualną –
zielona

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
12 m-ce

szt.

150

szt.

10

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

szt.

5

szt.

2

szt.

200

Wewnątrzczaszkowy stent
naczyniowy o małych
rozmiarach
Implant naczyniowy w
postaci stentu modelujący
9.
przepływ krwi w naczyniu z
tętniakiem
Cewniki diagnostyczne
10. dedykowane do angiografii
naczyń mózgowych
8.

11.

Zastawka hemostatyczna
Y-konektor

szt.

300

12.

Podwójny Y-konektor

szt.

100

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCEN
T

RAZEM:
PARAMETRY :
Ad.1
•
•

•
•
•

Spirale platynowe
System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali – czas
odczepienia 3 sekundy
Spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka
Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010” ; 0,018 ‘’
Spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności: 3 D , Helical , Helical SR , HyperSoft , Complex

Ad.2
•

spirale platynowe pokrywane polimerem – hydrożelem zwiększającym objętości spirali w zależności

Nr
katalogowyzbieżne z
indeksem /z
nr podanym
na fakturze

•
•
•
•

od jej grubości
system odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali – czas
odczepienia 3 sekundy
spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka
spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010” ; 0,014” ; 0,018 ‘’
spirale o różnych wymiarach średnic i długości

Ad.3
•

czerwona dioda sygnalizująca informację o odczepieniu spirali. Czas odczepienia spirali 3 sekundy.

Ad.4
•
•
•
•

Prowadnik o budowie hybrydowej
Prowadnik o średnicy 0,012’’ w części dystalnej oraz 0,014 ‘’ w części proksymalnej
Rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części dystalnej wykonany z nitynolu
Prowadnik o długości 200 cm , część nitynolowa o długości 60 cm , kształtowalna część prowadnika o
długości 1,4 cm , pokrycie hydrofilne na długości 40 cm

Ad.5
•
•
•
•
•
•

Cewnik zbrojony – zbudowany z 7 segmentów
Polerowany atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną
Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali
Zewnętrzna średnica 2,4 F , średnica wewnętrzna 0,017’’
Długość cewnika 150 cm , pokrycie hydrofilne na długości 120 cm
Dostępne 2 typy : regular , extra support

Ad.6
•

Cewnik atraumatyczny w części dystalnej , zbrojony w części proksymalnej , pokrycie PTFE w części
środkowej cewnika – płaskie części stalowe i plastikowe w wewnętrznej ścianie cewnika
• Cewnik o budowie 2 częściowej niezależnej od siebie :
- część zewnętrzna – cewnik prowadzący o średnicach 5 F – średnica wewnętrzna 0,059 ‘’ , 6 F – średnica
wewnętrzna 0,071 ‘’ długość cewnika 95 cm , kształtowalna dystalna końcówka 7 cm
- cześć wewnętrzna – cewnik diagnostyczny o średnicach 4 F – średnica wewnętrzna 0,041 ‘’ , 5 F –
średnica wewnętrzna 0,048 ‘’ , długość cewnika 117 cm , kształtowalna dystalna końcówka 7 cm , pokrycie
hydrofilne na długości 15 cm
• Cewnik o kształcie końcówki ; prosty , MP1 , MP2 , vertebral

Ad.7
•
•

Stent pleciony wykonany z nitinolu
Posiada po 4 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici tytanowe wewnątrz
struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii
• Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,021’’
• Przeznaczony do rozmiarów naczyń :
3mmx15 mm ; 3mmx21mm ; 3mmx41 mm

Ad.8
•
•

Stent pleciony wykonany z nitinolu
Posiada po 3 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici tytanowe wewnątrz
struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii
• Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,017’’
• Przeznaczony do rozmiarów zmian :
2mmx17 mm ; 2mmx25 mm;2,5mmx16mm ; 2,5mmx24mm;
3mm x17 mm; 3mm x22 mm

Ad.9
•

•

samorozprężalny stent kierunkowy o dużej sile radialnej, zbudowany z 16 nici nitinolowych (część
zewnętrzna stentu) oraz 48 nici nitinolowych (część wewnętrzna stentu tzw „working length”)
Posiada po 4 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici wolframowe wewnątrz

•
•
•
•
•
•

struktury plecionki stentu
Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,027’’
Długość systemu dostawczego 185 do 215 cm
Przeznaczony do zmian w naczyniach o średnicy: 2,5 - 5,0 mm
Długości stentu (working length) od 7 do 48 mm
Długości stentu (total length) od 13 do 55 mm
Możliwość repozycjonowania stentu

Ad.10
•
•
•

zróżnicowane średnice cewnika diagnostycznego
zróżnicowane długości cewnika diagnostycznego
zróżnicowane końcówki cewnika diagnostycznego

Ad.11
•
•

•
•
•

Światło wewnętrzne 9 F
Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy
zachowaniu swobody ruchów prowadnika
Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy
Materiał: polikarbonat
Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu

Ad.12
•
•
•

•
•
•

Podwójne światło wewnętrzne 9 F
Y-konektor dedykowany do zabiegów techniką „kissing balloon”
Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy
zachowaniu swobody ruchów prowadnika
Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy
Materiał: polikarbonat
Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu

Pakiet nr 4
Sprzęt i materiały medyczne wykorzystywane do zabiegów neuroradiologii

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDNOS
T MIARY

ILOŚĆ
12 m-ce

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

L.P.

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

RAZEM:

WARTOŚ
Ć
BRUTTO

PRODUCEN
T

Nr
katalogowy
zbieżne z
indeksem
/z nr
podanym
na fakturze

PARAMETRY :
Ad.3
•
•
•
•

mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych
kształtowalna końcówka – 2cm
długość mikroprowadnika 205cm
platynowy dystalny odcinek dla lepszej widoczności w RTG

Ad.4
•
•
•
•
•
•

mikrocewniki do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych coil”ami elektroodczepialnymi
dwa znaczniki w odległości 3 cm od siebie
średnica odcinka dystalnego 1,8 Fr , proksymalnego 2,3Fr i 2,4Fr
końcówka prosta , zagięta 45°i zagięta 90°
hydrofilne pokrycie
długość 100cm-150cm.

Ad.5
•
•
•
•
•
•

cewniki zbrojone - oplot z podwójnego drutu ze stali medycznej
zmienna sztywność segmentów cewnika
długość od 90cm do 100cm
zróżnicowane średnice oraz światło cewnika: 5F/0,053", 6F/0,064"
miękka atraumatyczna końcówka cieniująca w promieniach rtg
zróżnicowane kształty końcówek: >9 typów

Ad.6
•
•

Aparat do wielokrotnego odczepiania spiral embolizacyjnych - 1 szt.
Kable łączące spiralę z systemem odczepianym

Ad.7
•
•
•
•
•
•

na stałe przytwierdzony do prowadnika, nie posiadający systemu odczepiania
zbudowany z 3 rożnej wielkości komórek
o długości 30mm a szerokości 4,5mm
dedykowany do rozmiarów naczyń 1,5-5,0mm
stent ma strukturę „zamkniętego koszyka” jest zamknięty w części dystalnej i proksymalnej.
odcinek dystalny dobrze widoczny w skopi zakończony 6mm markerem

Ad.8
•
•
•

•

samorozprężalny nitynolowy stent o budowie zamkniętokomórkowej wycinany laserowo
dedykowany do naczyń 2,0mm-4,0mm
posiada 4 markery w części dystalnej i proksymalnej; sumie 8 markerów platynowych występuje w 4
długościach 16,23,30,39 mm
posiada wersje z 12 mm końcówka widoczną w skopii rtg lub bez

Ad.9
•
•
•
•

•
•

Stent rozprężany za pomocą suwaka
Całkowicie widoczny w skopii,
Na stałe przymocowany do systemu wprowadzającego
Siłę radialną oraz srednice rozprężanego stentu można kontrolować i regulować za pomocą specjalnego
suwaka
Stent kompatybilny z mikrocewnikiem 0017
długości stentu to 17 mm.

Ad.10
•
•
•

Stent rozprężany za pomocą suwaka
Całkowicie widoczny w skopii
Na stałe przymocowany do systemu wprowadzającego

•
•
•

Siłę radialną oraz srednice rozprężanego stentu można kontrolować i regulować za pomocą specjalnego
suwaka
Stent kompatybilny z mikrocewnikiem 0021
długości stentu to 35, 24, mm

Ad.11
•
•
•
•

Cewnik prowadzący o świetle wewnętrznym ID 0,047"
Długości cewnika to 115,131, 136cm.
Cewnik posiada długą atraumatyczną końcówkę w części dystalnej oraz doskonałe podparcie w części
proksymalne.
Współpracuje z mikroprowadnikiem 0,021".

Ad.11
•

•
•

Nitynolowy całkowicie widoczny w skopii stent, którego rozprężenie można kontrolować za pomocą
suwaka
Przymocowany na stałe do systemu wprowadzającego.
Dystalnie i proksymalnie zakończony jest on koszyczkami które umożliwiają zamknięcie skrzepliny
wewnątrz stentu

Pakiet nr 5
Sprzęt i materiały medyczne wykorzystywane do zabiegów neuroradiologii
ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
12 m-ce

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

L.P.

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

Nr
katalogo
PRODUC
wyENT
zbieżne z
indeksem
/z nr
podanym
na
fakturze

RAZEM:
PARAMETRY :
Ad.1
•

•
•
•
•
•
•

Cewnik balonowy o średnicy 3 ,4 i 7mm, o długości 7,15 i 20 mm i średnicy przejścia (crossing profile)
2, 2 ; 2,5 i 3,5F
Średnica balonu zależna od objętości inflacji, zawiera się w zakresie 3,0-4,0mm dla balonu 4mm, oraz
w zakresie 3,4-7,1mm dla balonu 7mm
Kompatybilny z prowadnikiem 0,010”, obecnym w zestawie.
Cewnik o długości 150 cm.
Balon 4mm posiadający nominalną objętość 0,06ml i maksymalną objętość 0,15ml
Balon 7mm posiadający nominalną objętość 0,27ml i maksymalną objętość 0,35ml
Możliwość stosowania w rozwidleniach naczyń

Ad.2
•

•
•
•

Cewnik balonowy o średnicy 3, 4 i 5mm, o długościach 10/15/20/30mm, średnicy przejścia (crossing
profile) 2,3F
Kompatybilny z prowadnikiem 0,010”, obecnym w zestawie.
Cewnik o długości 150cm.
Balon o maksymalnych objętościach inflacji: 0,16ml dla 10mm, 0,20ml dla 15mm, 0,26ml dla 20mm,
oraz 0,36ml dla balonu 30mm

Ad.3
•
•
•

wizualna skala podanej objętości preparatu
dźwiękowa informacja o podawanej stałej objętości preparatu
pojemność 1ml

Ad.4
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Stent z nitinolu o strukturze zamkniętych cel
Stent o znakomitej apozycji do ściany naczynia i dużej sile radialnej dzięki budowie „overlaping cells”
Połączony trwale z popychaczem, uwalniany na drodze elektrolitycznej
Stent repozycjonowalny z możliwością ponownego złożenia po całkowitym rozprężeniu.
Stent o sposobie dostarczania jak spirala embolizacyjna – wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o
świetle minimum 0,021” (stent 4mm) lub 0,027” (stent 6mm)
Stent ultra-elastyczny w dostawie – zachowujący się w mikrocewniku jak spirala embolizacyjna
Trzy markery platynowe na dalszym końcu stentu, jeden marker na bliższym końcu
Stent o rozmiarach 3/4/5/6mm i długości części roboczej 15/20/30/40mm.
Wskazania do stosowania w remodelingu tętniaków o szerokiej szypule

Ad.5
•

•

Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018,
mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający
dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie.
Mikrocewnik o długości całkowitej 150 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021,
mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027”, posiadający jeden dystalny
marker, cewnik pokrywany hydrofilnie.

Ad.6
•
•

Generator, gwarantuje wizualną i dźwiękową informację o odczepieniu stentu
Komplet kabli połączeniowych o długości 2,75m

Ad.7
•

•
•
•
•

pętla wykonana w postaci nitinolowego prowadnika, zakończonego odchodzącąpod kątem 90 stopni w
części dystalnej pętlą
pętla wykonana z pozłacanego drutu wolftamowego
w komplecie cewnik prowadzący dostosowany do wymiaru pętli
rozmiary pętli:pętla standardowa: średnice 5/10/15/20/25/30/35mm, długości prowadnika65 lub 120cm,
cewnik prowadżacy 4 lub 6F
mikropętla: średnice 2/4/7mm, długości prowadnika 175/200cm, cewnik prowadzący 3,0/2,3F prox/dyst.

Ad.8
•
•
•
•
•

mikroprowadniki ze stali medycznej zakończone oplotem platynowym o długości 10cm lub 20cm
zróżnicowana średnica mikroprowadników: 0,008" , 0,010" , 0,014" , 0,016"
właściowości hydrofilne substancji pokrywającej mikroprowadnik
zróżnicowana długość mikroprowadników: 175cm, 200cm, 300cm
w zestawie torquer i introducer do wprowadzania prowadnika do koszulki lub Y-adaptera

Ad.9
•

Mikrocewnik zbrojony, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach
mózgowych

•
•
•
•

Posiadający podwójne zbrojenie – spiralny oplot i plecione wzmocnienie na całej długości
Miękki kształtowalny nad parą czubek cewnika
Wewnętrzne światło wykonane z teflonu, pokrycie hydrofilne na zewnątrz
Średnice zewnętrzne 2,8/3,2F dist/prox, światło 0,027” na całej długości, długość robocza
105/135/150cm

Ad.10
Cewnik zbrojony z oplotem nitynolowym
• Cewnik zbudowany w technologii 3 segmentów – każda cześć cewnika o innej sztywności
• Dostępne długości : 105 cm , 115 cm i 125 cm , miękka część dystalna o długości 8 cm
• Zróżnicowane średnice oraz światło cewnika : 5F/0,058” , 6F/0,072”
• Miękka i atraumatyczna końcówka o cieniująca w skopii
• Wewnętrzne światło pokryte teflonem
• Różne kształty końcówek : prosta , Multi-Purpose 25°
• Pokrycie hydrofilne na całej długości

Ad.11
•

•
•
•
•

Urządzenie posiadające cztery platynowe mikroszczęki w postaci zagiętych pasków metalu osadzonych
na końcu prowadnika
Prowadnik zbudowany w oparciu o stalowy rdzeń w platynowym oplocie
Szczęki umieszczone koncentrycznie względem prowadnika, kątowo, tak że wsunięcie prowadnika z
kleszczami z powrotem do wnętrza mikrocewnika powoduje zaciśnięcie szczęk na materiale
przeznaczonym do usunięcia.
Kompatybilne z dowolnym mikrocewnikiem o świetle 0,021” (niebędącym częścią składową zestawu)
Rozmiar szczęk (średnica rozwarcia) 2/3/4/5mm

Ad.12
•

mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018,
mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i świetle 0,021”

Pakiet nr 6
Sprzęt i materiały medyczne wykorzystywane do zabiegów neuroradiologii
ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
12 m-ce

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

L.P.

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚ
Ć NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

Nr
katalogo
PRODUC
wyENT
zbieżne z
indeksem
/z nr
podanym
na
fakturze

RAZEM:
PARAMETRY :
Ad.1
•
•

Cewniki zbrojone – oplot z podwójnego drutu ze stali nierdzewnej,
Cewniki zbudowane w technologii czterech segmentów – każda część cewnika o innej sztywności

• Długości cewnika 90 oraz 100 cm
• Średnice i światło cewnika :
5F światło - 0,053”,
6F światło - 0,064”,
7F światło - 0,073”,
8F światło - 0,086”
9F światło - 0,099”
• Miękka atraumatyczna końcówka cieniująca we fluoroskopie,
• Wewnętrzne światło pokryte teflonem,
• Różne kształty końcówek – 9 typów

Ad.2
•

•
•
•
•
•

cewniki umożliwające dystalny dostęp do naczyń wewnątrzczaszkowych wspomagające stabilizację
mikrocewnika
odporne na zaginanie i opalizację cewnika w obrębie krętych naczyń
dystalna końcówka giętka, miękka
atraumatyczna końcówka
zastosowanie w dostępach tętniczych i żylnych
rozmiary: 038/(2.9F ID, 3.9F OD); 044/(3.3F ID, 4.3F OD); 057/(4.3F ID, 5.2F OD); 070 (5.3F ID,
6.3F OD)

Ad.3
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

urządzenie do embolektomii stosowane przy przywracaniu przepływu krwi w naczyniach krwionośnych
układu nerwowego u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu
urządzenie złożone z elastycznego, stożkowego rdzenia drucianego z wyprofilowanym odcinkiem na
dystalnym zakończeniu
miękka budowa końcówki urządzenia pozwalająca na atraumatyczne przejście oraz dokładne
umiejscowienie stentu również w krętych, trudno dostępnych naczyniach
platynowa spirala na dystalnym zakończeniu oraz pozłacane elementy stożkowe umożliwiajace
wizualizację fluoroskopową
20 mm powierzchnia zatrzymująca/wychwytująca materiał zakrzepowo-zatorowy
spiralna budowa urządzenia dla gładkiego i bezpiecznego przejścia stentu podczas wycofywania z
naczynia
rozmiar urządzenia 4mmx20mm, 6mmx20mm, długość systemu 180cm
mikrocewnik kompatybilny 3.0F/2.5F, światło wewnętrzne 0,021” (1,6F), długość 150 cm
hydrofilna powłoka zmniejszająca tarcie podczas stosowania
znacznik na trzonie wskazujący bliskość końcówki urządzenia w stosunku do mikrocewnika
urządzenie do regulacji momentu obrotowego w celu ułatwienia manipulacji

Ad.4
•
•
•
•
•

•
•
•

spirale platynowe
spirale odizolowane galwanicznie od popychacze
system dźwiękowej i świetlnej sygnalizacji odczepienia spirali
możliwość repozycjonowania spiralizmienna średnica pierwszego zwoju spirali 0,010" lub 0,015"
zróżnicowane kształty oraz stopnie sztywności:360 st. - kształt przestrzenny, rotujące wewnątrz
tętniaka, wersje sztywności: standart, soft, z mechanizmem " stretch resistant"-zapobiegającym
rozerwaniu spirali3D - kształt koszyka2D - pierwszy zwój mniejszy o 1/4 od pozostałych, wersje
sztywności: standart, soft, z mechanizmem "stretch resistant"
helikalne: wersje sztywności: soft, ultra soft
zróżnicowane średnice zwojów od 2mm do 24mm
zróżnicowane długości od 1cm do 40cm

Ad.5
•

aparat do wielokrotnego odczepiania spiral embolizacyjnych odczepianych elektrolitycznie

Ad.6
•
•

Cewnik zbrojony – oplot przeciwsobny
Polerowany, atraumatyczny, dystalny segment – możliwość kształtowania końcówki nad parą wodną,

•
•
•
•
•
•

Cewnik o rozmiarze 2,4F proksymalnie, 1,9F dystalnie, o świetle cewnika 0,017”, dystalna część o
długości 7,5 oraz 15 cm
Dł. cewnika 150 cm
Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spiral,
Teflonowe światło wewnętrzne,
Pokrycie hydrofilne na zewnątrz,
Rekomendowany prowadnik 0,014”

Ad.7
•
•
•

•
•
•
•
•

Cewnik zbrojony – oplot przeciwsobny,
Polerowany, atraumatyczny, dystalny segment – możliwość kształtowania końcówki nad parą wodną,
Różne typy cewników: cewnik o rozmiarze 2,4F proksymalnie, 1,7F dystalnie, o świetle cewnika
0,0165”, dystalna część o długości 6 cm, dł. cewnika 150 cm
cewnik o rozmiarze 2,6F proksymalnie, 2,0F dystalnie, o świetle cewnika 0,019”,
dystalna część o długości 6 cm, dł. cewnika 150 cm
Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spiral,
Teflonowe światło wewnętrzne,
Pokrycie hydrofilne na zewnątrz,
Rekomendowany prowadnik 0,014”
Dostępne cewniki proste oraz o fabrycznie ukształtowanych zakończeniach 5 typów: 450, 900, J, C, S

Ad.8
•
•
•
•
•

Prowadnik o średnicy 0,012” oraz 0,014” i długości 200/300 cm
Rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części dystalnej pokrytej nitinolową tubą z mikrofabrykacją.
Dystalna cześć cieniująca na długości 35/45/55cm.
Pokrycie hydrofilne w części dystalnej oraz teflonowe w części proksymalnej
Dostępny w dwóch wersjach sztywności: standard/support

Ad.9
•
•
•
•
•
•

Prowadnik o średnicy 0,010” oraz 0,014” i długości 182/205/300cm
Rdzeń prowadnika wykonany ze stopu stali i tytanu.
Dystalna część cieniująca na długości 39/60cm
Pokrycie hydrofilne w części dystalnej oraz teflonowe w części proksymalnej
Kształtowalny koniec o długości 2cm. z możliwością ponownej zmiany nadanego kształtu
Dostępny w czterech wersjach sztywności :
standard,
soft tip,
floppy
platinum

Ad.10
•
•
•
•
•
•
•
•

stent nitinolowy samorozprężalny
konstrukcja niezależnych koron połączonych przęsłami
fabrycznie przygotowany system dostawczy o średnicy proksymalnie/dystalnie 3F/2,8F, "over the wire"
cewnik dostawczy pokrywany hydrofilnie
"oczka" stentu pozwalające na przejście cewnika o średnicy 2F
stent o minimalnej skracalności, dopasowujący się do kształtu światła naczynia
platynowe markery na końcach stentu
zróżnicowane średnice stentu od 2,5mm do 4,5mm oraz zróżnicowane długości stentu od 15mm do
30mm

Ad.11
•

balon do angioplastyki naczyń i rozprężania stentu naczyniowego

Ad.12
•
•
•

stent kierunkowy
stent chromowo-kobaltowy
stent zbudowany z 48 (2.0mm), 72 (3.0mm oraz 4.0mm) oraz 96 (5.0mm) drucików

•
•
•
•
•
•
•

średnica od 2.0mm do 5.0mm
stent upakowany w system dostawczy (średnica zewnetrzna – 3.7 F proksymalnie, 3.3F dystalnie)
minimalny zalecany mikrocewnik (wewnętrzne światło) – 0.057in (1.447mm)
system repozycjonowalny (możliwość wycofania stentu do systemu dostawczego i jego ponownego
rozłożenia w innym miejscu naczynia podczas procedury)
brak skracania stentu po rozłożeniu
system składa się z: mikrocewnika dostawczego, zaworu Y, popychacza (pusher), stentu kierunkowego
zakres rozmiarów
2x12, 2x15, 2x20
3x15, 3x20, 3x25
4x15, 4x20, 4x25, 4x30, 4x40, 4x50
5x20, 5x25, 5x30, 5x40, 5x50

Ad.13
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stent samorozprężalny
Stent o bardzo dużej elastyczności oraz giętkości i dopasowaniu do kształtu naczynia
Konstrukcja stentu atraumatyczna
Stent umieszczony fabrycznie w systemie dostawczym o średnicy 3,5F, over the wire
Rekomendowany prowadnik 0,014”, długość 300cm
Cewnik prowadzący 6F
Rozmiary: średnice: 2,5/3,0/3,5/4,0/4,5mm, długości: 9/15/20mm
Cewnik dostawczy pokrywany hydrofilnie
Wyposażony w cztery platynowe markery na końcach

Ad.14
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cewnik balonowy
Balon semi-compliant
System over the wire, cewnik o podwójnym świetle
Średnice balonu: 1,5/2,0/2,25/2,5/2,75/3,0/3,25/3,5/3,75/4,0mm
Długości balonu: 9/15/20mm
Ciśnienie nominalne 6 atm
RBP 12 atm (14 atm dla rozmiarów 2,25-3,25mm)
Rekomendowany prowadnik 0,014”, długość 300cm
Cewnik prowadzący 6F

Pakiet nr 7
Prowadniki hydrofilne nitinolowe
L.P.

1.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDNOS
T MIARY

ILOŚĆ
12 m-ce

Prowadniki hydrofilne nitinolowe
do 180 cm
180 - 300 cm

szt.

100
100

CENA
NETTO

CENA
BRUTT
O

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCE
NT

RAZEM:
PARAMETRY :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

średnice 0,018” / 0,025” / 0,032” / 0,035”
długości 50, 80, 120, 150 cm, 180 cm, 220, 260, 300
długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short=1 cm, regular=3 cm, long=5 cm
rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, odporność na załamanie struktury podłużnej, rdzeń
wykonany „z jednego kawałka”, kontrola trakcji 1:1
w poliuretan zatopione nitki wolframowe
atraumatyczna końcówka, delikatna dla ściany naczynia, z pamięcią kształtu
trwała powłoka hydrofilna
z prostą / zakrzywioną końcówką / końcówką zakrzywioną w kształcie litery J / krzywizna Bolia
dostępny w wersji o standardowej sztywności, sztywnej, półsztywnej
dostępny w wersji z kształtowalną końcówką

Nr
katalogowy
zbieżne z
indeksem
/z nr
podanym
na fakturze

Pakiet nr 8
INTRODUKTOR

L.P.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
12 m-ce

1.

INTRODUKTOR

szt.

20

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCE
NT

RAZEM:
PARAMETRY :
•

•
•
•
•

Introducery wyróżnia wyjątkowa konstrukcja osłonki zapewniająca maksymalną elastyczność bez
zagięć ani zaciskania.
Cieniodajna opaska pozwala na dokładne określenie położenia końca koszulki.
Zastawka zapobiega cofaniu się krwi i aspiracji powietrza podczas manewrowania cewnikiem
Kształt zastawki pozwala na łatwe wprowadzenie i manipulację cewnikiem. –
Boczny łącznik pozwala naprzepłukiwanie wokół cewnika podczas gdy jest on umiejscowiony
wewnątrz osłonki.
Średnice 6,7,8F, długości 13,30,45,90 cm

Nr
katalogowy
zbieżne z
indeksem
/z nr
podanym
na fakturze

Pakiet nr 9
Koszulki zbrojone z bocznym ramieniem

L.P.

1.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
12 m-ce

Koszulki zbrojone z bocznym
ramieniem

szt.

20

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCE
NT

Nr
katalogowy
zbieżne z
indeksem
/z nr
podanym
na fakturze

RAZEM:
PARAMETRY :
•

•
•
•
•
•

Średnica 5,0 French do interwencji w małych naczyniach z dołączonymi poszerzaczami
kompatybilnymi z prowadnikami 0,018 I 0,038 cala.
Wyjątkowa konstrukcja koszulki zapewnia maksymalną elastyczność bez zginania lub naprężania.
Cieniodajna opaska, niewidocznie połączona z materiałem koszulki, wskazuje dokładnie położenie
końcówki koszulki pozwalając na dokładne jej umiejscowienie.
Atraumatyczna końcówka SL (miękkie lądowanie) redukuje uszkodzenie naczynia podczas
wprowadzania.
Hydrofilowe pokrycie zarówno koszulki jak i poszerzacza zapewnia wyjątkowe nawilżenie powierzchni
ułatwiające wprowadzanie.
Ręcznie regulowana uszczelka zastawkowa Touhy-Borst zmniejsza utratę krwi podczas wprowadzania
wyrobu.
średnice 4, 5, 6, 7, 8 Fr , długości 55, 80 i 90 cm

Pakiet nr 10
Sprzęt i materiały medyczne wykorzystywane do zabiegów neuroradiologii

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
12 m-ce

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

L.P.

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCE
NT

RAZEM:
PARAMETRY :
Ad.1
•
•
•
•
•
•
•

Stent składający się z 64 nici nitinolowych
Zróżnicowane długości od 9 do 48mm
Zróżnicowane średnice do użycia w naczyniach o średnicy od 1,5 do 6,0mm
Dwa znaczniki na całej długości oraz 8 markerów na końcu proksymalnym widoczne pod kontrolą rtg
Możliwość całkowitej repozycji
Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,027”
Odłączanie mechaniczne

Ad.2
•
•
•
•
•
•
•

System ażurowej tuby o dużych oczkach zbudowany z nici nitinolowych
Długości systemu 15mm lub 25mm
Średnica korony dystalnej od 5mm do 15mm
Cztery markery na koronie celem oceny pozycji wewnątrz kopuły tętniaka
Możliwość zaopatrzenia naczyń o średnicy od 2,5mm do 3,75mm
System kompatybilny z mikrocewnikiem 0,027”
System odłączany elektrolitycznie

Ad.3
•
•

•
•
•
•

Moment obrotowy 1:1
Rdzeń ze stali nierdzewnej na całej długości zapewniający wysoką elastyczność, sterowalność
niezależnie od zagięcia
Giętka, spiralna, nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich końcówka dystalna o długości 3cm
lub 5cm umożliwiająca zastosowanie w naczyniach mózgowych
Średnica 0,014”, długości 200cm i 300cm
Średnica 0,010”, długości 200cm i 300cm
Powłoka hydrofilna na dystalnym końcu 170cm

Nr
katalogowy
zbieżne z
indeksem
/z nr
podanym
na fakturze

Ad.4
•

•
•
•
•

Balony do angioplastyki naczyń dogłowowych i naczyń wewnątrzczaszkowych pokryte lekiem
Paclitaxel
Pokrycie lekiem na całej powierzchni balonu
Lek uwalniający się podczas rozprężenia od ciśnienia 4 bar
Średnice balonów od 1,50mm do 4,00mm
Długości balonów od 10mm do 30mm

Ad.5
•
•
•
•

System o charakterystyce stentu dedykowany do użycia w okluzji naczyń mózgowych
Różne rozmiary produktu w zależności od średnicy zamkniętego naczynia:
Średnica 4mm, 6mm; długości 20mm i 30mm możliwość dostarczenia przez mikrocewnik 0,021”
Średnica 3mm, 4mm; długość 30mm; możliwość dostarczenia systemu przez mikrocewnik 0,0165”

Pakiet nr 11
Mikrocewniki, stenty, spirale embolizacyjne
ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
12 m-ce

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

L.P.

CENA
NETTO

CENA
BRUTT
O

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUC
ENT

RAZEM:
PARAMETRY :
Ad.1
•
•
•
•

mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych dostępny w rozmiarach 0.0165", 0.021", 0.027"
podwójna powłoka hydrofilna, podzielony na 5
długość użytkowa 155 cm
zaokrąglona i elastyczna atraumatyczna końcówa z jednym lub dwoma markerami

Ad.2
•

•

•
•
•
•
•
•

embolizacji typu /odwracacz przepływu/ z wykończeniem powierzchni w technologii zmniejszającą
tarcie oraz zmniejszającą ryzyko korozji
dostępny w następujących rozmiarach: 3.5 x 15 mm, 3.5 x 20 mm, 3.5 x 25 mm, 3.5 x 30 mm, 3.5 x 40
mm, 4.0 x 15 mm, 4.0 x 20 mm, 4.0 x 25 mm, 4.0 x 30 mm, 4.0 x 40 mm, 4.5 x 15 mm, 4.5 x 20 mm,
4.5 x 25 mm, 4.5 x 30 mm, 4.5 x 40 mm, 5.0 x 15 mm, 5.0 x 20 mm, 5.0 x 25 mm, 5.0 x 30 mm, 5.0 x
40 mm, 5.0 x 50 mm, 5.5 x 15 mm, 5.5 x 20 mm, 5.5 x 25 mm, 5.5 x 30 mm, 5.5 x 40 mm, 5.5 x 50
mm, 6.0 x 15 mm, 6.0 x 20 mm, 6.0 x 25 mm, 6.0 x 30 mm, 6.0 x 40 mm, 6.0 x 50 mm;
dopasowujący się do naczyń o średnicy od 2.5 do 6.0 mm
długość użytkowa produktu od 15 do 82 mm
posiada znaczniki wykonane z kompozytu na bazie nitinolu splecionych ze sobą oraz rozciągniętych na
całej długości urządzenia ułatwiających wizualizację kształtu produktu podczas fluoroskopii
posiada trzy proksymalne oraz trzy dystalne markery platynowo – irydowe
charakteryzujący się idealnym dopasowaniem się do ściany naczynia dzięki unikatowym
właściwościom splotu oraz rozszerzonych kloszowo końcach
stent repozycjonowalny do 90% uwolnienia, dokładnym pozycjonowaniem w wyniku zastosowania
prowadnika wykonanego w technologii s.e.c.u.r.e. GP z możliwością wycofania produktu

Ad.3
Spirale dostępne są w następujących rozmiarach, kompatybilne ze wszystkimi mikrocewnikami o świetle mini.
0.0165”:
• spirale - /klatka/ rozm. 10
- średnica pętli – od 2 mm do 10 mm, w tym rozmiar 2.5 mm
- długość – od 3 cm do 34 cm,
• spirale - /klatka/ rozm. 18
- średnica pętli – od 6 mm do 15 mm,
- długość – od 16 cm do 50 cm,
• spirale /wypełniające/ rozm. 10

Nr
katalogo
wyzbieżne z
indeksem
/z nr
podanym
na
fakturze

•

•

- średnica pętli – od 1 mm do 5 mm, w tym rozmiar 1.5 mm, 2.5 mm, 3.5 mm
- długość – od 1 cm do 13 cm,
Helikalne spirale /wypełniające/ rozm. 10
- średnica pętli – od 3 mm do 10 mm,
- długość – od 4 cm do 30 cm,
Helikalne spirale /wykańczające/ rozm. 10
- średnica pętli – od 1 mm do 6 mm, w tym rozmiar 1.5 mm, 2.5 mm
- długość – od 1 cm do 10 cm,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spirale platynowe
spirale przeznaczone do tworzenia rusztowania, wypełniania utworzonego szkieletu, i
delikatnego wykończenia.
spirale oporne na rozciąganie, co ułatwia ich repozycjonowanie oraz pomaga utrzymać kształt
spirali i zwiększa bezpieczeństwo zabiegu
możliwość repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka
elastyczna strefa odłączenia
możliwość wypełnienia koncentrycznego pozwala rozmieścić wiele spiral na raz
wzmocniona stabilność, każda kolejna pętla zmienia kierunek rozwijania
większe średnice spirali są dłuższe aby zapewnić dodatkową stabilność
lepsze przyleganie poprzez zaprogramowany kształt 3D umożliwia utworzenie stabilnej ramy
dla każdego typu morfologicznego tętniaka
ułatwione wielokrotne umieszczenie kolejnych spirali
helikalny kształt spiral zapewnia efektywne upakowanie wewnątrz worka tętniaka poprzez
zmienny profil miękkości
spirale typu „framing” tworzą stabilny koszyk z doskonałym pokryciem szyi tętniaka
spirale typu „helical finishing” są nadzwyczaj delikatne i dobrze układającymi się spiralami z
doskonałą stabilnością mikrocewnika
średnica pierwotnego zwoju: 0.010; 0.018
spirale o różnych wymiarach średnic i długości
uniwersalna struktura ułatwia dystrybucję nawet w części peryferyjnej
0.012” popychacz o stożkowatym kształcie, miękki i elastyczny zapewnia gładkie przejście
przez mikrocewnik
średnica dystalna popychacza 0.002”
bardzo delikatna strefa odłączenia minimalizująca „kickback” mikrocewnika
osłonka wprowadzająca ułatwia wprowadzenie systemu do mikrocewnika
elektrolityczny system odczepiania, gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację
odczepienia spirali

Pakiet nr 12
Mikrosfery przeznaczone do embolizacji
L.P.

1.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
12 m-ce

Mikrosfery przeznaczone do
embolizacji

szt.

15

CENA
NETTO

CENA
BRUTT
O

WARTOŚĆ
NETTO

RAZEM:
PARAMETRY :
•
•
•
•

•
•
•

zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego
ściśliwe, hydrofilne, nieresorbowalne, niewywołujące reakcji zapalnej
precyzyjnie kalibrowane
wielkości mikrosfer:
75 µm +_ 15 µm; 200 µm +_50 µm; 400 µm +_ 50 µm; 600 µm +_ 50 µm;
800 µm +_50 µm; 1100 µm +_ 50 µm
pakowane w strzykawki a 20 ml
strzykawka zawiera 2 ml mikrosfer + 4 ml soli fizjologicznej
kod kolorystyczny dla poszczególnych wielkości mikrosfer

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCE
NT

Nr
katalogowy
zbieżne z
indeksem
/z nr
podanym
na fakturze

Pakiet nr 13
Obwodowy prowadnik diagnostyczno - interwencyjny
L.P.

1.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
12 m-ce

Obwodowy prowadnik
diagnostyczno - interwencyjny
180 cm
260 i 300 cm

szt.

5
15

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCE
NT

RAZEM:
PARAMETRY :
•
•
•
•
•

średnica 0,014”; 0,018”; 0,035’’
długość 180 cm, 260 cm, 300 cm
3 cm elastycznej końcówki
25 cm dystalne pokryte M-coat o sztywności standardowego prowadnika TERUMO
dalsza część bez pokrycia hydrofilnego z extra sztywnym rdzeniem nitinolowym pokryta PTFE

Nr
katalogowy
zbieżne z
indeksem
/z nr
podanym
na fakturze

Pakiet nr 14
Cewnik diagnostyczny
L.P.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
12 m-ce

1.

Cewnik diagnostyczny

szt.

200

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚ
Ć NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUC
ENT

Nr
katalogo
wyzbieżne z
indeksem
/z nr
podanym
na
fakturze

RAZEM:
PARAMETRY :
•
•
•

•
•
•
•

cewnik diagnostyczny selektywny do angiografii naczyń obwodowych i mózgowych
średnice 4 , 5 Fr (5 Fr selektywny – duży przepływ, 4 Fr bardziej selektywny)
duża średnica wewnętrzna:
- 0,041”/ 1.03 mm dla 4 Fr
- 0,047” / 1.20 mm dla 5 Fr
dwuwarstwowa ściana poliuretanowa z PTFE z wewnętrzną warstwą utwardzoną nylonem wytrzymuje
ciśnienia do 1000 psi
zbrojony podwójnym oplotem stalowym, kontrola trakcji 1:1 – precyzyjna manipulacja, wysoka
odporność na załamanie struktury podłużnej
dystalne 2 cm bez zbrojenia, miękka, atraumatyczna końcówka
dobry flowrate 4 -22 ml/sek, ciśnienie podania kontrastu do 1000 psi

Pakiet nr 15
Cewniki prowadzące
ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
12 m-ce

1.

Cewnik prowadzący obwodowy
Krzywizny MPA, MPC, MPD

szt.

25

2.

Cewnik prowadzący
kardiologiczny
Krzywizny MPA1, MPA2, MPB

szt.

25

L.P.

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUC
ENT

Nr
katalogo
wyzbieżne z
indeksem
/z nr
podanym
na
fakturze

RAZEM:
PARAMETRY :
Ad. 1
•
•
•
•
•
•
•
•
Ad. 2
•
•
•
•
•
•
•

Cewniki prowadzące zbrojone z ukształtowanym końcem ułatwiającym wejście do wybranego naczynia
dobra sterowalność,
typy ukształtowania końcówki: Hockey Stick, Cobra, Contralateral, Renal, Headhunter, Cerebral Burke,
Multipurpose, Straight, Judkins Right, IM
miękka i atraumatyczna końcówka,
opaska cieniująca na końcu cewnika
cewnik zbrojony podwójnym stalowym oplotem, pokryty od wewnątrz PTFE ,
długość cewnika 55, 90, 95, 125cm
średnica wewnętrzna cewnika 6F wynosi 0,070”, 7F - 0,078”, 8F - 0,088”, 9F - 0,098”

Cewnik wykonany z nylonu, zbrojony podwójnym stalowym oplotem, od wewnątrz pokryty PTFE,
Duża średnica wewnętrzna, dla cewników 6F 0,070” lub 0,072” do wyboru.
Dostępne długości cewnika 90, 100, 110 i 125 cm,
Szeroki zakres dostępnych krzywizn, w tym MPA1, MPA2, MPB1, Hockey Stick, IM, Renal.
Miękka, atraumatyczna końcówka cewnika, zaopatrzona w opaskę cieniującą widoczną w skopii,
Dostępne cewniki 5F, 6F, 7F i 8F.
Konstrukcja wielosegmentowa.

Pakiet nr 16
Introducer zbrojony długi
L.P.

1.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDNOST
MIARY

Introducery – zbrojne o
długości 11-35cm (koszulki
wprowadzające)
11 cm
24 cm
35 cm
90 cm

szt.

ILOŚĆ
12 m-ce

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚ
Ć
PROD
BRUTTO UCENT

150
20
20
50

RAZEM:
PARAMETRY :
•
•
•

•
•
•
•

zróżnicowane profile 6F – 7F,
odporne na załamanie i zagięcia,
zastawka hemostatyczna zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory przy wprowadzaniu
cewnika,
atraumatyczne przejście pomiędzy końcówką a poszerzaczem,
dające dobre podparcie dla cewnika prowadzącego przy krętym przebiegu tętnic biodrowych,
zestawy o dużej średnicy wewnętrznej
pokrycie powłoką o właściwościach hydrofilnych

Nr
katalogowy
zbieżne z
indeksem
/z nr
podanym
na fakturze

Pakiet nr 17
Sprzęt i materiały medyczne wykorzystywane do zabiegów neuroradiologii
ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
12 m-ce

1.

System do embolizacji
tętniaków naczyń mózgowych

szt.

20

2.

Mikrocewniki do
wprowadzania systemu
przestrzennego koszyka

szt.

20

L.P.

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚ
Ć
PROD
BRUTTO UCENT

RAZEM:
PARAMETRY :
Ad.1
•
•
•
•

Przestrzenny koszyk z nici nitynolowych
Zróżnicowany kształt koszyka przestrzennego 3 kształty
Zróżnicowane wysokości i średnice koszyków przestrzennych
Koszyk odczepiany elektromechanicznie

Ad.2
•

Mikrocewnik do wprowadzania systemu przestrzennego koszyka kompatybilny z w/w systemem

Nr
katalogowy
zbieżne z
indeksem
/z nr
podanym
na fakturze

Załącznik nr 2 do SIWZ

.......................................
(pieczątka Wykonawcy)

.......................................
(miejscowość i data)

O FE RTA
DLA
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA
ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU
Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego na
"Dostawy sprzętu i materiałów medycznych wykorzystywanych do zabiegów neuroradiologii
interwencyjnej " – Zp/12/PN-11/17
informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.
1.

Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:
..................................................................................................................................

2.

Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:
...................................................................................................................................
REGON: .............................................

NIP: .............................................

Numer telefonu ..................................... Numer teleksu /fax .....................................
e-mail…………………………………..

3.

Oferujemy dostawę sprzętu medycznego o parametrach określonych w załączniku nr 1 do
SIWZ, zgodnie formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty za
wynagrodzeniem w kwocie:
dla pakietu nr …….. (należy kolejno wymienić wszystkie pakiety, na które Wykonawca
składa ofertę) :

„netto” ...................... PLN, (słownie: ............................................................................

................................................................................... złotych),

podatek VAT – …….. %: .................. PLN,

„brutto” ........................ PLN, (słownie: ..........................................................................

.................................................................................................... złotych).

4.

Gwarantujemy uzupełnienie zużytego sprzętu do ……. godzin od momentu jego
wykorzystania – maksymalnie 48 godzin.

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):
1.
2.
3.

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

.................................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez Wykonawcę)

Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA Nr Zp/12/PN-11/17/...
zawarta w dniu …………… r. pomiędzy:
Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy
ul. Sokołowskiego 4, wpisanym do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu- pod
numerem KRS 0000046016
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora Szpitala
a
……………………………………….....
.................................................................
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
..................................................................

§1
1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na
«Dostawy sprzętu i materiałów medycznych wykorzystywanych do zabiegów
neuroradiologii interwencyjnej” ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego
Unii Europejskiej w dniu ……….. r., nr ogłoszenia ……………….
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikiem stanowi integralne
części umowy.
§2
1.Przedmiotem umowy jest dostawa ................................................ (pakiet nr ......)
wyszczególnionych w ofercie przetargowej z dnia ................, stanowiącej załącznik Nr 1 do
niniejszej umowy, o łącznej wartości nie przekraczającej kwoty ............................zł netto
(słownie: ………………………) + VAT w należnej wysokości.
2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś
Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie
dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
§3
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sprzęt o którym mowa w § 2 sukcesywnie przez okres
obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego faxem, emailem lub telefonicznie.
§4
1.Przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 dostarczany będzie transportem Wykonawcy, na

jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem, w asortymencie
i ilości określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego.
2.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie towar posiadający świadectwa i atesty
dopuszczające do użytku oraz minimalny 12 – miesięczny okres ważności od daty dostawy.
3.W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w pkt. 3 Wykonawca
pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp) związane z
zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy.
4.W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w pkt. 3
Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki zgodnie z § 9
umowy przy czym kara będzie naliczana od wartości opóźnionej dostawy.
5.Zamawiający ma prawo do składania pisemnych reklamacji ilościowych i jakościowych w
terminie 5 dni od daty dostawy sprzętu i otrzymania faktury.
6.Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego przedmiotu umowy i
gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia takich
wad przez Zamawiającego.
§5
1. Strony zgodnie postanawiają, iż będzie utworzony skład konsygnacyjny.
2. Ustala się następujące zasady prowadzenia składu konsygnacyjnego:
a) Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu sprzęt medyczny zgodnie z § 2 pkt. 1
niniejszej umowy,
b) wydanie produktów będzie potwierdzone dwustronnie podpisanym protokołem
wydania określającym szczegółowo ilość i asortyment produktu. Protokół będzie
sporządzany w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Odbioru
produktów dokonywać będzie osoba upoważniona przez Zamawiającego do
koordynacji składu konsygnacyjnego;
c) produkty do chwili zużycia przez szpital stanowią własność Wykonawcy;
d) po pobraniu towaru ze składu na potrzeby własne szpital będzie sporządzał zbiorcze
zestawienie zużytego towaru wskazując jego kod katalogowy, serię i ilość sztuk i
przekazywał je Wykonawcy, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zużycia;
e) zestawienie, o którym mowa w lit. d) będzie stanowiło podstawę do sporządzenia
faktury za dostawę;
f) Wykonawca uzupełni skład w terminie ......... godzin od momentu wykorzystania
sprzętu, na własny koszt stosownie do pisemnego zapotrzebowania Zamawiającego;
g) Wykonawca ma prawo do dokonania inwentaryzacji składu 1 raz w kwartale w terminie
uzgodnionym z koordynatorem składu, o którym mowa w lit. b);
h) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę
produktów znajdujących się w składzie jeżeli uszkodzenie, zniszczenie lub utrata jest
następstwem działania siły wyższej.
3.Z chwilą pierwszej dostawy towaru przy otwarciu składu konsygnacyjnego Wykonawca
dostarczy w formie elektronicznej np. xls wykaz dotarczonego towaru zawierający nr
katalogowe, nazwy produktów z pakietu, jednostki miary ilość szt., cene netto, cene brutto,
nr LOT (jeżeli występuje).
4. Towar znajdujący się w komisie, o którym mowa w ust. 1 stanowi własność Wykonawcy do
momentu wykorzystania przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany odebrać towar
znajdujący się w komisie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.
§6
1.Za dostarczony towar Wykonawca będzie wystawiał faktury w języku polskim według cen
jednostkowych ustalonych w drodze postępowania przetargowego.

2. Poszczególne faktury wystawiane będą na dany pakiet przetargowy z podaniem numeru
umowy przetargowej oraz numeru pakietu.
3.Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych towaru wyszczególnionego w ofercie
przetargowej, o której mowa w § 2 – w okresie obowiązywania umowy.
§7
1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za zamówiony towar zgodnie
z fakturą, w terminie 60 dni od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer
identyfikacyjny NIP - .......................
3.W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek
w wysokości ustawowej.
4.Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę
trzecią w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawek w podatku VAT.
§8
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.
§9
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych
w wysokości:
1) 0,2 % wartości niewykonanej dostawy- za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej
towaru,
2) 10 % wartości umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź
przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w
wysokości 10% wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez
Zamawiającego bądź przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego kary umowne, o których mowa w § 9 pkt.1
§ 10
1.Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia ................. do dnia .................. (12
miesięcy).
2.Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron.
3.W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę,
szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający
może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.
§ 11
1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy
Pzp.

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w oparciu o przepis 145a i 145b
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 12
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu,
pod rygorem nieważności.
§ 13
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowę mają zastosowanie przepisy:
1)Kodeksu Cywilnego
2)Ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 oraz zmiana Dz.U. z 2016r. poz. 1020).
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze standardami akredytacyjnymi Centrum
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2008 i zobowiązuje
się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów.

§ 14
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 4 do SIWZ
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA
Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego
W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do
ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do
utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany
zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamówienia1. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej:
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające
jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W
przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.
Tożsamość zamawiającego3
Odpowiedź:
Nazwa:

[ ]

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy
dokument?
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4:

Odpowiedź:
[ ]

Numer referencyjny nadany sprawie przez
[ ]
instytucję zamawiającą lub podmiot
zamawiający (jeżeli dotyczy)5:
Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

1

2

3

4
5

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu
europejskiemu dokumentowi zamówienia.
W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie
do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.
Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę
podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.
Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.
Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy
A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY
Identyfikacja:

6
7

8
9

Odpowiedź:

Nazwa:

[ ]

Numer VAT, jeżeli dotyczy:

[ ]

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli
jest wymagany i ma zastosowanie.

[ ]

Adres pocztowy:

[……]

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6:

[……]

Telefon:

[……]

Adres e-mail:

[……]

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):

[……]

Informacje ogólne:

Odpowiedź:

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem7?

[] Tak [] Nie

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest
zastrzeżone8: czy wykonawca jest zakładem
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem
społecznym”9 lub czy będzie realizował
zamówienie w ramach programów zatrudnienia
chronionego?
Jeżeli tak,
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych?
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do
której kategorii lub których kategorii
pracowników niepełnosprawnych lub
defaworyzowanych należą dani pracownicy.

[] Tak [] Nie

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do
urzędowego
wykazu
zatwierdzonych
wykonawców
lub
posiada
równoważne

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy

[…]

[….]

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów
statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.
Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub
defaworyzowanych.

zaświadczenie (np. w ramach krajowego
systemu (wstępnego) kwalifikowania)?
Jeżeli tak:
Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w
odpowiednich
przypadkach,
sekcji
C
niniejszej części, uzupełnić część V (w
stosownych przypadkach) oraz w każdym
przypadku wypełnić i podpisać część VI.
a) Proszę podać nazwę wykazu lub
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie
elektronicznej, proszę podać:
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące
podstawę wpisu do wykazu lub wydania
zaświadczenia oraz, w stosownych
przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym
wykazie10:
d) Czy wpis do wykazu lub wydane
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane
kryteria kwalifikacji?
Jeżeli nie:
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub
D, w zależności od przypadku.
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia:
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
zaświadczenie odnoszące się do płatności
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków
lub przedstawić informacje, które umożliwią
instytucji zamawiającej lub podmiotowi
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej
bazy danych w dowolnym państwie
członkowskim?
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
Rodzaj uczestnictwa:
Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi
wykonawcami11?

a) [……]

b) (adres internetowy, wydający urząd lub
organ, dokładne dane referencyjne
dokumentacji):
[……][……][……][……]
c) [……]

d) [] Tak [] Nie

e) [] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]
Odpowiedź:
[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie
dokumenty zamówienia.
Jeżeli tak:
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców
biorących wspólnie udział w postępowaniu o
10
11

a): [……]

b): [……]

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.
Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

udzielenie zamówienia:
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy
biorącej udział:

c): [……]

Części

Odpowiedź:

W stosownych przypadkach wskazanie części
zamówienia, w odniesieniu do której (których)
wykonawca zamierza złożyć ofertę.

[ ]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY
W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby
(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia:
Osoby upoważnione do reprezentowania, o
Odpowiedź:
ile istnieją:
Imię i nazwisko,
[……],
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są
[……]
wymagane:
Stanowisko/Działający(-a) jako:
[……]
Adres pocztowy:
[……]
Telefon:
[……]
Adres e-mail:
[……]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe
[……]
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego
form, zakresu, celu itd.):

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW
Zależność od innych podmiotów:
Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych
[] Tak [] Nie
podmiotów w celu spełnienia kryteriów
kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych
poniżej w części V?
Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej
części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb
technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności
tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane
– tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla
każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V12.
D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA
(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot
zamawiający wprost tego zażąda.)
Podwykonawstwo:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom
12

Odpowiedź:
[] Tak [] Nie

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części
zamówienia?

Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać
wykaz proponowanych podwykonawców:
[…]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego
podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane
w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia
A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO
W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:
1.

udział w organizacji przestępczej13;

2.

korupcja14;

3.

nadużycie finansowe15;

4.

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością
terrorystyczną16

5.

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17

6.

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18.

Podstawy związane z wyrokami skazującymi
za przestępstwo na podstawie przepisów
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej
dyrektywy:
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem
organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok
z jednego z wyżej wymienionych powodów,
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w
którym okres wykluczenia określony
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?
Jeżeli tak, proszę podać20:
a) datę wyroku, określić, których spośród
punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(ody) skazania;
b) wskazać, kto został skazany [ ];
c) w zakresie, w jakim zostało to
bezpośrednio ustalone w wyroku:

13

14

15

16

17

18

19
20

Odpowiedź:

[] Tak [] Nie
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne
dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]19

a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ]

b) [……]
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz
punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne
dane referencyjne dokumentacji):

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej
Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z
31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji
zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.
W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z
27.11.1995, s. 48).
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu
(Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa,
pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania
terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia
2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej
decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

W przypadku skazania, czy wykonawca
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej
podstawy wykluczenia22
(„samooczyszczenie”)?
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte
środki23:

[……][……][……][……]21
[] Tak [] Nie

[……]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Płatność podatków lub składek na
ubezpieczenie społeczne:
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich
obowiązków dotyczących płatności
podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne, zarówno w państwie, w którym ma
siedzibę, jak i w państwie członkowskim
instytucji zamawiającej lub podmiotu
zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo
siedziby?

Odpowiedź:
[] Tak [] Nie

Składki na
ubezpieczenia
społeczne

Podatki

Jeżeli nie, proszę wskazać:
a) państwo lub państwo członkowskie, którego
to dotyczy;
b) jakiej kwoty to dotyczy?
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie
obowiązków:
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej:

22
23

24

a) [……]

b) [……]

b) [……]

c1) [] Tak [] Nie

c1) [] Tak [] Nie

–

[] Tak [] Nie

–

[] Tak [] Nie

–

Czy ta decyzja jest ostateczna i
wiążąca?

–

[……]

–

[……]

–

Proszę podać datę wyroku lub
decyzji.

–

[……]

–

[……]

–

W przypadku wyroku, o ile
została w nim bezpośrednio
określona,
długość
okresu
wykluczenia:

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:
d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje
obowiązki, dokonując płatności należnych
podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne, lub też zawierając wiążące
porozumienia w celu spłaty tych należności,
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe
odsetki lub grzywny?
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca
płatności podatków lub składek na
ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:

21

a) [……]

c2) [ …]
d) [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę
podać szczegółowe
informacje na ten
temat: [……]

c2) [ …]
d) [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę
podać szczegółowe
informacje na ten
temat: [……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 24
[……][……][……]

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.
Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI
ZAWODOWYMI25

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw
wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład
stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych
postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.
Informacje dotyczące ewentualnej
Odpowiedź:
niewypłacalności, konfliktu interesów lub
wykroczeń zawodowych
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy,
[] Tak [] Nie
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
środowiska, prawa socjalnego i prawa
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo
pracy26?
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia
(„samooczyszczenie”)?
[] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]
[] Tak [] Nie
Czy wykonawca znajduje się w jednej z
następujących sytuacji:
a) zbankrutował; lub
b) prowadzone jest wobec niego
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;
lub
c) zawarł układ z wierzycielami; lub
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w krajowych przepisach ustawowych i
wykonawczych27; lub
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd;
lub
f) jego działalność gospodarcza jest
zawieszona?
Jeżeli tak:
–
[……]
–

Proszę podać szczegółowe informacje:

–

Proszę podać powody, które pomimo
powyższej
sytuacji
umożliwiają
realizację
zamówienia,
z
uwzględnieniem
mających
zastosowanie przepisów krajowych i
środków dotyczących kontynuowania
działalności gospodarczej28.

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
Czy wykonawca jest winien poważnego
wykroczenia zawodowego29?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe
informacje na ten temat:

25
26

27
28

29

–

[……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[] Tak [] Nie
[……]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.
O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.
Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f)
stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy
wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.
W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami
porozumienia mające na celu zakłócenie
konkurencji?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe
informacje na ten temat:

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek
konflikcie interesów30 spowodowanym jego
udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe
informacje na ten temat:
Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo
związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji
zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu
bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e)
w przygotowanie postępowania o udzielenie
zamówienia?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe
informacje na ten temat:
Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w
której wcześniejsza umowa w sprawie
zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa
z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza
umowa w sprawie koncesji została rozwiązana
przed czasem, lub w której nałożone zostało
odszkodowanie bądź inne porównywalne
sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe
informacje na ten temat:
Czy wykonawca może potwierdzić, że:
nie jest winny poważnego wprowadzenia w
błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych
do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;
b) nie zataił tych informacji;
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić
dokumenty potwierdzające wymagane przez
instytucję zamawiającą lub podmiot
zamawiający; oraz
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny
sposób wpłynąć na proces podejmowania
decyzji przez instytucję zamawiającą lub
podmiot zamawiający, pozyskać informacje
poufne, które mogą dać mu nienależną
przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, lub wskutek zaniedbania
przedstawić wprowadzające w błąd informacje,
które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w
sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia
zamówienia?

30

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]
[] Tak [] Nie

[…]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]
[] Tak [] Nie

[…]

[] Tak [] Nie

[…]

[] Tak [] Nie

[…]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]
[] Tak [] Nie

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA
CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze
wyłącznie krajowym
Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia
o charakterze wyłącznie krajowym określone
w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia?
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest
dostępna w formie elektronicznej, proszę
wskazać:
W przypadku gdy ma zastosowanie
którakolwiek z podstaw wykluczenia o
charakterze wyłącznie krajowym, czy
wykonawca przedsięwziął środki w celu
samooczyszczenia?
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:

31

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Odpowiedź:
[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]31
[] Tak [] Nie

[……]

Część IV: Kryteria kwalifikacji
W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca
oświadcza, że:
α: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI
Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o
których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w
części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:
Spełnienie wszystkich wymaganych
Odpowiedź
kryteriów kwalifikacji
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:
[] Tak [] Nie
A: KOMPETENCJE
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Kompetencje
Odpowiedź
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze
[…]
zawodowym lub handlowym prowadzonym w
państwie członkowskim siedziby wykonawcy32:
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
formie elektronicznej, proszę wskazać:
[……][……][……]
2) W odniesieniu do zamówień publicznych
na usługi:
[] Tak [] Nie
Czy konieczne jest posiadanie określonego
zezwolenia lub bycie członkiem określonej
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia
lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy
usługi, o której mowa, w państwie siedziby
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie
wykonawcy?
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
formie elektronicznej, proszę wskazać:
[……][……][……]
B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Odpowiedź:
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
zamówienia jest następujący:
i/lub
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […]
określonej liczby lat wymaganej w
waluta
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia jest następujący33 ():
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
formie elektronicznej, proszę wskazać:
[……][……][……]
2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
obszarze działalności gospodarczej objętym
rok: [……] obrót: [……] […] waluta

32

33

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być
zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.
Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

zamówieniem i określonym w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w
ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest
następujący:
i/lub
2b) Jego średni roczny obrót w
przedmiotowym obszarze i w ciągu
określonej liczby lat wymaganej w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia jest następujący34:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
3) W przypadku gdy informacje dotyczące
obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są
dostępne za cały wymagany okres, proszę
podać datę założenia przedsiębiorstwa
wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez
wykonawcę:
4) W odniesieniu do wskaźników
finansowych35 określonych w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia
wykonawca oświadcza, że aktualna(-e)
wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów)
jest (są) następująca(-e):
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na
następującą kwotę:
Jeżeli te informacje są dostępne w formie
elektronicznej, proszę wskazać:
6) W odniesieniu do innych ewentualnych
wymogów ekonomicznych lub finansowych,
które mogły zostać określone w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia,
wykonawca oświadcza, że
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia, jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

rok: [……] obrót: [……] […] waluta

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […]
waluta

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[……]

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek
X do Y36 – oraz wartość):
[……], [……]37

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[……] […] waluta
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Zdolność techniczna i zawodowa
Odpowiedź:
1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień
Liczba lat (okres ten został wskazany w
publicznych na roboty budowlane:
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
W okresie odniesienia38 wykonawca wykonał
zamówienia): […]
następujące roboty budowlane określonego
Roboty budowlane: [……]
rodzaju:
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
zadowalającego wykonania i rezultatu w
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
odniesieniu do najważniejszych robót
[……][……][……]

34
35
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37
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Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

budowlanych jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:
1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień
publicznych na dostawy i zamówień
publicznych na usługi:
W okresie odniesienia39 wykonawca
zrealizował następujące główne dostawy
określonego rodzaju lub wyświadczył
następujące główne usługi określonego
rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę
podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno
publicznych, jak i prywatnych40:
2) Może skorzystać z usług następujących
pracowników technicznych lub służb
technicznych41, w szczególności tych
odpowiedzialnych za kontrolę jakości:
W przypadku zamówień publicznych na roboty
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić
do następujących pracowników technicznych
lub służb technicznych o wykonanie robót:
3) Korzysta z następujących urządzeń
technicznych oraz środków w celu
zapewnienia jakości, a jego zaplecze
naukowo-badawcze jest następujące:
4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł
stosować następujące systemy zarządzania
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha
dostaw:
5) W odniesieniu do produktów lub usług o
złożonym charakterze, które mają zostać
dostarczone, lub – wyjątkowo – w
odniesieniu do produktów lub usług o
szczególnym przeznaczeniu:
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie
kontroli42 swoich zdolności produkcyjnych
lub zdolności technicznych, a w razie
konieczności także dostępnych mu środków
naukowych i badawczych, jak również
środków kontroli jakości?
6) Następującym wykształceniem i
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się:
a) sam usługodawca lub wykonawca:
lub (w zależności od wymogów określonych w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia):
b) jego kadra kierownicza:
7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca
będzie mógł stosować następujące środki
zarządzania środowiskowego:
8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia
u wykonawcy oraz liczebność kadry
kierowniczej w ostatnich trzech latach są
następujące

39

40
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Liczba lat (okres ten został wskazany w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia): […]
Opis
Kwoty
Daty
Odbiorcy

[……]

[……]

[……]

[……]

[] Tak [] Nie

a) [……]

b) [……]
[……]

Rok, średnie roczne zatrudnienie:
[……], [……]
[……], [……]
[……], [……]

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.
Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych,
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.
W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa
danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy
wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

9) Będzie dysponował następującymi
narzędziami, wyposażeniem zakładu i
urządzeniami technicznymi na potrzeby
realizacji zamówienia:
10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić
podwykonawcom43 następującą część
(procentową) zamówienia:
11) W odniesieniu do zamówień publicznych
na dostawy:
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy
lub fotografie produktów, które mają być
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć
świadectwo autentyczności.
Wykonawca oświadcza ponadto, że w
stosownych przypadkach przedstawi wymagane
świadectwa autentyczności.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
12) W odniesieniu do zamówień publicznych
na dostawy:
Czy wykonawca może przedstawić wymagane
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe
instytuty lub agencje kontroli jakości o
uznanych kompetencjach, potwierdzające
zgodność produktów poprzez wyraźne
odniesienie do specyfikacji technicznych lub
norm, które zostały określone w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i
wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą
zostać przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

Rok, liczebność kadry kierowniczej:
[……], [……]
[……], [……]
[……], [……]
[……]

[……]

[] Tak [] Nie

[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[] Tak [] Nie

[…]
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w
ogłoszeniu.
Systemy zapewniania jakości i normy
Odpowiedź:
zarządzania środowiskowego
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
[] Tak [] Nie
zaświadczenia sporządzone przez niezależne
jednostki, poświadczające spełnienie przez
wykonawcę wymaganych norm zapewniania
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych?
[……] [……]
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić,
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu
zapewniania jakości mogą zostać
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
przedstawione:
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
[……][……][……]
43

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega
na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

formie elektronicznej, proszę wskazać:
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
zaświadczenia sporządzone przez niezależne
jednostki, poświadczające spełnienie przez
wykonawcę wymogów określonych systemów
lub norm zarządzania środowiskowego?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić,
jakie inne środki dowodowe dotyczące
systemów lub norm zarządzania
środowiskowego mogą zostać przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[] Tak [] Nie

[……] [……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do
złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi
dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które
ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:
Wykonawca oświadcza, że:
Ograniczanie liczby kandydatów
Odpowiedź:
W następujący sposób spełnia obiektywne i
[….]
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby
kandydatów:
[] Tak [] Nie45
W przypadku gdy wymagane są określone
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w
formie dokumentów, proszę wskazać dla
każdego z nich, czy wykonawca posiada
wymagane dokumenty:
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów
dowodów w formie dokumentów są dostępne w
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
postaci elektronicznej44, proszę wskazać dla
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
każdego z nich:
[……][……][……]46

Część VI: Oświadczenia końcowe
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego
wprowadzenia w błąd.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki,
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w
których:
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w
dowolnym państwie członkowskim47, lub
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już
posiada odpowiednią dokumentację.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub
podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których
to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić
postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej, numer referencyjny)].
Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

44
45
46
47

48

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub
organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi
zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego
dostępu.
W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

Załącznik nr 5 do SIWZ

..................................................

................................

(pieczątka Wykonawcy)

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na
« Dostawy sprzętu i materiałów medycznych wykorzystywanych do zabiegów
neuroradiologii interwencyjnej» nr Zp/12/PN-11/17 niniejszym oświadczamy, iż nie
orzeczono wobec nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne oraz nie wydano wobec nas prawomocnego wyroku sądowego za wykroczenie
na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 Pzp.

.................................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych przez niego)

