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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:526598-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Materiały medyczne
2020/S 215-526598

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
Adres pocztowy: ul. Sokołowskiego 4
Miejscowość: Wałbrzych
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 58-309
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
E-mail: malgorzata.slomiana@zdrowie.walbrzych.pl 
Tel.:  +48 746489941
Faks:  +48 746489700
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdrowie.walbrzych.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.zdrowie.walbrzych.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.zdrowie.walbrzych.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
„Dostawa materiałów medycznych”
Numer referencyjny: Zp/63/PN-60/20

II.1.2) Główny kod CPV
33140000 Materiały medyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Liczba pakietów – 13:
— pakiet nr 1 – folia przylepna do obłożenia pola operacyjnego,
— pakiet nr 2 – łyżki do laryngoskopu,
— pakiet nr 3 – prowadnica do rurki intubacyjnej,
— pakiet nr 4 – prowadnica do trudnej intubacji,
— pakiet nr 5 – zestaw do kaniulacji żył centralnych,
— pakiet nr 6 – zestaw uniwersalny do przetaczania płynów Plum A+,
— pakiet nr 7 – cewniki do odsysania,
— pakiet nr 8 – maski krtaniowe, specjalistyczne, jednorazowego użytku,
— pakiet nr 9 – zestawy do pomp Agilia,
— pakiet 10 – igły do iniekcji jednorazowego użytku,
— pakiet 11 – asortyment do odciągania pokarmu kobiecego do laktatora Symphony,
— pakiet 12 – jednorazowy układ do resuscytacji z maseczką,
— pakiet 13 – wielorazowa maseczka do resuscytacji noworodka i niemowlęcia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 13

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Folia przylepna do obłożenia pola operacyjnego
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-304 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Lp.; asortyment szczegółowy; jedn. miary; ilość 24 mies.:
folia 20 x 20 szt. 240;
folia 45 x 50 szt. 3 000;
Folia 60 x 85 szt. 800;
folia 90 x 60 szt. 200.
Zamawiający określi rodzaj i ilość zamawianego asortymentu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od 
momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
Dodatkowe kody CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne (dot. pakietu 1)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Łyżki do laryngoskopu
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-304 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Lp.; asortyment szczegółowy; jedn. miary; ilość 24 mies.:
1. jednorazowe łyżki do laryngoskopu, mikrobiologicznie czyste, metalowe z diodowym źródłem światła, proste, 
pakowane pojedynczo. Rozmiary łyżek 00, 0, 1 – pakowane w folie lub folia-papier. Łyżki kompatybilne z 
rękojeściami standardowymi będącymi na wyposażeniu szpitala szt. 300.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od 
momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
Dodatkowe kody CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne (dot. pakietu 2)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Prowadnica do rurki intubacyjnej
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-304 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Lp.; asortyment szczegółowy; jedn. miary; ilość 12 mies.:
1. O.D. – 2–2,2 – długość min. 230 mm szt. 300;
2. O.D. – 3,0 – długość min. 340 mm szt. 1 000;
3. O.D. – 4,0 – długość min. 340 mm szt. 1 000;
4. O.D. – 4,0 – długość 600 mm szt. 200;
5. O.D. – 5,0 – długość min. 370 mm szt. 1 000;
6. O.D. – 5,0 – długość 600 mm szt. 300.
Parametry:
— jednorazowego użytku,
— sterylne,
— pakowane pojedynczo,
— z miękkim końcem bez metalu,
— wykonane z metalu – mosiądzu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiegającym przyklejaniu się do 
ścianki rurki intubacyjnej,
— na opakowaniu jednostkowym: rozmiar, oznaczenie nazwy producenta, numer serii, data przydatności do 
użycia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od 
momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
Dodatkowe kody CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne (dot. pakietu 3)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Prowadnica do trudnej intubacji
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-304 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Lp.; asortyment szczegółowy jedn. miary; ilość 12 mies.:
1. O.D. – 3,3 szt. 300;
2. O.D. – 5,0 szt. 500.
Parametry:
— jednorazowego użytku,
— sterylna,
— elastyczna, wzmocniona na całej długości,
— zagięty koniec ułatwiający wprowadzenie,
— długość min. 60 cm.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od 
momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
Dodatkowe kody CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne (dot. pakietu 4)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zestaw do kaniulacji żył centralnych
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Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-304 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Lp.; asortyment szczegółowy; jednost. miary; ilość na 24 mies.:
1. zestaw do kaniulacji żył centralnych szt. 3 000
Parametry:
— serweta nieprzylepna na stolik narzędziowy min. 80 cm x 60 cm (owinięcie zestawu), rozłożenie serwety bez 
przerwania jej ciągłości;
— dwuczęściowa serweta 50 cm x 70 cm +/-10 cm z regulowanym otworem przylepnym,
— min. 10 kompresów z gazy bawełnianej, 12-warstwowe 7,5 x 7,5 cm,
— min. 4 tampony (tupfery) z gazy bawełnianej wielkości śliwki,
— jednorazowe narzędzie do mycia pola operacyjnego typu Korcang lub Collin o dł. min. 14 cm,
— jednorazowy igłotrzymacz metalowy typu imadło o dł. 13 cm (+/-1 cm),
— strzykawka 5 ml,
— igła iniekcyjna 1,2 mm x 40 mm,
— igła iniekcyjna 0,5 mm x 25 mm,
— pojemnik plastikowy min. 60 ml,
— samoprzylepny opatrunek przezroczysty 10 x 15 cm,
— naklejki samoprzylepne, identyfikujące zestaw (w tym seria i data ważności) do dokumentacji medycznej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od 
momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
Dodatkowe kody CPV: 33141000-0 – Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne (dot. 
pakietu 5)

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Zestaw uniwersalny do przetaczania płynów Plum A+
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-304 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Lp.; asortyment szczegółowy; jedn. miary; ilość 24 mies.:
1. zestaw uniwersalny do przetaczania płynów infuzyjnych kompatybilny z pompą infuzyjną Plum A+ szt. 1 000.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od 
momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
Dodatkowe kody CPV: 33141000-0 – Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne (dot. 
pakietu 6)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cewniki do odsysania
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-304 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Lp.; asortyment szczegółowy; jednost. miary; ilość 24 mies.:
1. cewnik do odsysania
Ch 06 / 40 cm szt. 14 000;
2. cewnik do odsysania
Ch 08 / 40 cm szt. 10 000;
3. cewnik do odsysania
Ch 10 / 40 cm szt. 1 600;
4. cewnik do odsysania
Ch 12 / 60 cm szt. 5 000;
5. cewnik do odsysania
Ch 14 / 60 cm szt. 42 000;
6. cewnik do odsysania
Ch 16 / 60 cm szt. 36 000;
7. cewnik do odsysania
Ch 18 / 60 cm szt. 4 000;
8. cewnik do odsysania
Ch 20 / 60 cm szt. 400;
9. cewnik do odsysania
Ch 04/40 cm szt. 200;
10. adapter do dróg oddechowych szt. 50
Parametry poz. 1–9:
— sterylny,
— atraumatyczny, okrągły otwór końcowy,
— otwory odbarczające,
— wewnętrzna część lejka karbowana,
— oznaczenie rozmiaru lejka oraz kolor lejka odpowiadający rozmiarowi,
— opakowanie folia-papier z otworem umożliwiającym zawieszenie.
Parametry poz. 10:
— sterylny,
— połączenie rurki intubacyjnej/tracheostomijnej z obwodem oddechowym,
— z obrotowym portem,
— z potwierdzoną informacją w instrukcji o możliwości stosowania do 7 dni,
— rozgałęziony pod kątem 450,
— z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika,
— z samouszczelniajacą, bezobsługową, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od 
dróg oddechowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od 
momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
Dodatkowe kody CPV: 33141200-2 – Cewniki (dot. pakietu nr 7)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Maski krtaniowe, specjalistyczne, jednorazowego użytku
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-304 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Lp.; asortyment szczegółowy; jedn. miary; ilość na 24 mies.:
1. maska krtaniowa:
— 100 % z silikonu lub z silikonowym mankietem,
— z zabezpieczeniem chroniącym przed możliwością zaklinowania nagłośni w postaci użebrowania,
— z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania chroniącym przed możliwością przypadkowego 
przegryzienia,
— ze zintegrowanym systemem monitorowania ciśnienia w mankiecie,
— bezpieczna w środowisku MRI,
— w rozmiarach 1,0–6,0.
Szt. 300;
2. maska krtaniowa:
— z mankietem o podwójnym uszczelnieniu,
— z dodatkowym kanałem służącym do wprowadzenia drenu do żołądka ≥ 14 CH,
— luźnym niewbudowanym drenem do napełniania balonu chroniącym przed możliwością przypadkowego 
przegryzienia,
— wyprofilowana w kształcie anatomicznym,
— przezroczysta z wbudowanym bite-blokerem,
— w rozmiarach 1–5.
Szt. 400;
3. maska krtaniowa:
— wykonana w 100 % silikonu,
— z mankietem o podwójnym uszczelnieniu,
— wbudowany podwójny żołądkowy kanał dla sond wielkości ≥ 16 CH,
— możliwość intubacji,
— ze zintegrowanym systemem monitorowania ciśnienia w mankiecie,
— w rozmiarach 3, 4, 5,
— bezpieczna w środowisku MRI,
— pozbawiona ftalanów.
Szt. 200.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od 
momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
Dodatkowe kody CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne (dot. pakietu 8)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zestawy do pomp AGILIA
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-304 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Lp.; asortyment szczegółowy; jedn. miary; ilość na 24 mies.:
1. zestaw do żywienia pozajelitowego:
— długość zestawu ~ 285 cm,
— filtr przeciwbakteryjny 0,2 μm,
— zacisk bezpieczeństwa „SafeClip” chroniący przed swobodnym przepływem,
— zatyczka zatrzymująca przepływ,
— obrotowe męskie złącze typu Luer Lock,
— bez lateksu.
Szt. 4 400;
2. standardowy zestaw do infuzji leków:
— długość zestawu ~ 285 cm,
— zacisk bezpieczeństwa „SafeClip” chroniący przed swobodnym przepływem,
— zatyczka zatrzymująca przepływ,
— obrotowe męskie złącze typu Luer Lock,
— bez lateksu szt. 4 000;
3. standardowy zestaw do transfuzji krwi:
— długość zestawu ~ 285 cm,
— filtr przeciwbakteryjny 200 μm,
— zacisk bezpieczeństwa „SafeClip” chroniący przed swobodnym przepływem,
— zatyczka zatrzymująca przepływ,
— obrotowe męskie złącze typu Luer Lock,
— bez lateksu szt. 500.
Wszystkie ww. zestawy muszą być kompatybilne z pompami objętościowymi Agilia firmy Fresenius.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od 
momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
Dodatkowe kody CPV: 33141000-0 – Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne (dot. 
pakietu 9)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Igły do iniekcji jednorazowego użytku
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-304 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

04/11/2020 S215
https://ted.europa.eu/TED

12 / 19



Dz.U./S S215
04/11/2020
526598-2020-PL

13 / 19

Lp.; asortyment szczegółowy; jed. miary; ilość na 24 mies.:
1. igła 0,33x12, Luer op. 100 szt.
Jałowe, cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas 
iniekcji, wykonane ze stali nierdzewnej, nietoksyczne, niepirogenne, dobrze dopasowane do strzykawki, o dużej 
ostrości op. 30;
2. igła 0,5 x 25, Luer op. 100 szt.
Jałowe, cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas 
iniekcji, wykonane ze stali nierdzewnej, nietoksyczne, niepirogenne, dobrze dopasowane do strzykawki, o dużej 
ostrości op. 280;
3. igła 0,6 x 30, Luer op. 100 szt.
Jałowe, cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas 
iniekcji, wykonane ze stali nierdzewnej, nietoksyczne, niepirogenne, dobrze dopasowane do strzykawki, o dużej 
ostrości op. 140;
4. igła 0,7 x 30, Luer op. 100 szt.
Jałowe, cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas 
iniekcji, wykonane ze stali nierdzewnej, nietoksyczne, niepirogenne, dobrze dopasowane do strzykawki, o dużej 
ostrości op. 500;
5. igła 0,8 x 40, Luer op. 100 szt.
Jałowe, cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas 
iniekcji, wykonane ze stali nierdzewnej, nietoksyczne, niepirogenne, dobrze dopasowane do strzykawki, o dużej 
ostrości op. 2 000;
6. igła 0,9 x 40, Luer op. 100 szt.
Jałowe, cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas 
iniekcji, wykonane ze stali nierdzewnej, nietoksyczne, niepirogenne, dobrze dopasowane do strzykawki, o dużej 
ostrości op. 1 000;
7. igła 1,1 x 40, Luer op. 100 szt.
Jałowe, cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas 
iniekcji, wykonane ze stali nierdzewnej, nietoksyczne, niepirogenne, dobrze dopasowane do strzykawki, o dużej 
ostrości op. 1 200;
8. igła 1,2 x 40, Luer op. 100 szt.
Jałowe, cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas 
iniekcji, wykonane ze stali nierdzewnej, nietoksyczne, niepirogenne, dobrze dopasowane do strzykawki, o dużej 
ostrości op. 2 400.
Parametry techniczne:
— igły jednorazowego użytku pochodzące od jednego producenta
— pakowane pojedynczo, w papierowo-foliowych opakowaniach, w blistrach, łatwe w oddzieleniu,
— opakowanie igły umożliwiające otwarcie opakowania w sposób sterylny (część papierowo-foliowa przy 
nasadzie igły łatwa do rozdzielenia się podczas otwarcia),
— pojedyncze opakowanie igły powinno posiadać nazwę producenta lub importera, numer serii i datę ważności, 
napisy w języku polskim,
— oznaczenie kolorystyczne rozmiaru igieł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od 
momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
Dodatkowe kody CPV: 33141320-9 – Igły medyczne (dot. pakietu 10)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Asortyment do odciągania pokarmu kobiecego do laktatora Symphony
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-304 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Lp.; asortyment szczegółowy; jedn. miary ilość; 12 mies.:
1. jednodniowy zestaw do odciągania pokarmu kobiecego szt. 500;
2. zestaw do zbiórki pokarmu wielorazowy szt. 100;
3. jednorazowy zbiornik na siarę szt. 20;
4. torebki typu Quick Clean do dezynfekcji szt. 150.
Ad. 1. Sterylny zestaw jednodniowy, membrana do laktatora Symphony zintegrowana z drenem, z nakrętką 
kompatybilną z butelką o standardowym gwincie, rozmiar lejka do wyboru 24 mm, 27 mm, 30 mm, wykonany z 
polipropylenu, pakowany pojedynczo.
Ad. 2. Zestaw do zbiórki pokarmu wielorazowy, kompatybilny do laktatora Symphony, z możliwością sterylizacji 
w autoklawie, rozmiar lejka do wyboru 24 mm, 27 mm, 30 mm, butelka odporna na ścieranie, z nakrętką o 
standardowym gwincie.
Ad. 3. Sterylny jednorazowy zbiorniczek na siarę o pojemności 35 ml, przeznaczony do zbierania małych porcji 
siary, ścianki zbiorniczka gładkie zapobiegające zatrzymywaniu się kropel siary na ściankach, ze skalą co 5 ml, 
z nakrętką o standardowym gwincie, wykonany z polipropylenu, pakowany po 2 sztuki.
Ad. 4. Torebki typu Quick Clean do dezynfekcji w kuchence mikrofalowej 5 szt. w opakowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od 
momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
Dodatkowe kody CPV: 33190000-8 – Różne urządzenia i produkty medyczne (dot. pakietu 11)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Jednorazowy układ do resuscytacji z maseczką
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-304 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Lp.; asortyment szczegółowy; jedn. miary; ilość 12 mies.:
1. układ do resuscytacji z maseczką w rozmiarze 0 szt. 100;
2. układ do resuscytacji z maseczką w rozmiarze 1 szt. 100.
Parametry:
Jednorazowy układ do resuscytacji dla noworodków i niemowląt z regulowanym dodatnim ciśnieniem końcowo-
wydechowym (PEEP), ramię wdechowe niepodgrzewane, długość linii wdechowej 160–180 cm, trójnik 
obwodowy z nasadką ochronną. Bez lateksu. Uniwersalna złączka pasująca do 15 mm męskiego i 10 mm 
żeńskiego połączenia. Zestaw kompatybilny z systemem trójnikowym z mieszaczem powietrza /O2. Giraffe, 
Panda oraz Neopuff. W zestawie jednorazowa maseczka do resuscytacji, bez lateksu, z otwartym mankietem, 
kształtem okrągła odpowiadająca anatomicznej budowie twarzy noworodka, wykonana z przezroczystego 
materiału, kompatybilna do aparatu do resuscytacji. Maseczka w dodatkowo zabezpieczającym opakowaniu, 
przezroczystym z możliwością oceny rozmiaru. Układ do resuscytacji z maseczką w rozmiarze 0, 1.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od 
momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
Dodatkowe kody CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne (dot. pakietu 12)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wielorazowa maseczka do resuscytacji noworodka i niemowlęcia
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-304 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Lp.; asortyment szczegółowy; jedn. miary; ilość 12 mies.:
1. maseczka szt. 50.
Ad. 1 Wielorazowa maseczka do resuscytacji noworodka, bez lateksu z otwartym mankietem, kształtem 
okrągła odpowiadającym anatomicznie budowie twarzy noworodka (wcześniaka), przezroczysta, czysta 
mikrobiologicznie, kompatybilna do jednorazowego układu do resuscytacji z zastawką PEEP do stanowiska 
Giraffe, Panda lub Neopuff:
— średnica maseczki 35 mm rozmiar (000),
— średnica maseczki 42 mm rozmiar (00),
— średnica maseczki 50 mm rozmiar (0),
— średnica maseczki 65 mm rozmiar (1).
Maseczki pakowane osobno. Na opakowaniu zaznaczony rozmiar maseczki. Nadająca się do sterylizacji w 
autoklawie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od 
momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
Dodatkowe kody CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne (dot. pakietu 13)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Na podstawie załączonego do oferty przetargowej jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) 
oraz dokumentów do których zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, 
zgodnie z art. 26 ustawy Pzp lub Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z 
art. 24aa ustawy Pzp, tj.:
1) posiadanie odpisu z właściwego rejestru – na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) posiadanie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie 
zalega z uiszczaniem podatków – na podstawie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) posiadanie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne – na podstawie 
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnie, 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu;
4) posiadanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego:
— na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na podstawie załączonego do oferty przetargowej jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) 
oraz dokumentów do których zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona 
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zgodnie z art. 26 ustawy Pzp lub Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z 
art. 24aa ustawy Pzp, tj.:
posiadanie zdolności zawodowych w zakresie świadczenia dostaw odpowiadających swoim rodzajem 
przedmiotowi zamówienia – na podstawie wykazu dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi 
zamówienia wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające uch należyte wykonywanie powinny 
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, tj. wykonanie co najmniej dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi 
zamówienia, a w szczególności materiałów medycznych na kwotę minimum:
— dla pakietu nr: 1 – 14 000,00 PLN,
— dla pakietu nr: 2 – 1 800,00 PLN,
— dla pakietu nr: 3 – 13 000,00 PLN,
— dla pakietu nr: 4 – 9 000,00 PLN,
— dla pakietu nr: 5 – 19 000,00 PLN,
— dla pakietu nr: 6 – 14 000,00 PLN,
— dla pakietu nr: 7 – 27 000,00 PLN,
— dla pakietu nr: 8 – 26 000,00 PLN,
— dla pakietu nr: 9 – 87 000,00 PLN,
— dla pakietu nr: 10 – 11 000,00 PLN,
— dla pakietu nr: 11 – 8 000,00 PLN,
— dla pakietu nr: 12 – 4 500,00 PLN,
— dla pakietu nr: 13 – 1 600,00 PLN,
każda z dostaw.
2) spełnianie warunków określonych przez Zamawiającego w Zał. nr 1 do SIWZ:
— na podstawie oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na 
terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 186),
— na podstawie opisów, fotografii (katalogów) przedmiotu zamówienia w języku polskim odzwierciedlających 
parametry przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/12/2020
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Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/12/2020
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, w sali konferencyjnej Szpitala.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180, ust. 5 zdanie drugie Pzp 
w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, 
a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
na stronie internetowej Zamawiającego. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. W przypadku wniesienia odwołania 
wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania 
ofert lub termin składania wniosków.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/10/2020
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