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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86949-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Materiały medyczne
2020/S 037-086949

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Ziębicka 34–38
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514
Kod pocztowy: 50-507
Państwo: Polska
E-mail: m.paszulewicz@pogotowie-ratunkowe.pl 
Tel.:  +48 717731563
Faks:  +48 713676618
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pogotowie-ratunkowe.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pogotowie_wroclaw

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pogotowie_wroclaw
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/pogotowie_wroclaw

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku w tym: sprzęt jednorazowego użytku i jednorazowe
akcesoria do sprzętu medycznego
Numer referencyjny: ZP/PR/3/2020

II.1.2) Główny kod CPV
33140000

mailto:m.paszulewicz@pogotowie-ratunkowe.pl
www.pogotowie-ratunkowe.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/pogotowie_wroclaw
https://platformazakupowa.pl/pn/pogotowie_wroclaw
https://platformazakupowa.pl/pn/pogotowie_wroclaw
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku w tym:
sprzęt jednorazowego użytku i jednorazowe akcesoria do sprzętu medycznego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w formularzu wyceny stanowiącym załącznik nr 2
do SIWZ.
3. Planowane ilości wskazane w formularzu wyceny mają charakter orientacyjny służący porównywaniu
ofert. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie dokonania zakupu lub
przekroczenia przez Zamawiającego podanej orientacyjnej ilości asortymentu będącego przedmiotem
zamówienia. Rozliczenia zobowiązań między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą na podstawie
rzeczywiście dostarczonego asortymentu.
4. Oferowany przez Wykonawcę wyrób medyczny składający się na przedmiot niniejszego zamówienia musi
być dopuszczony do obrotu i wprowadzany do używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz spełniać
wymagania określone obowiązującymi przepisami prawa.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy – siedziba Zamawiającego przy ul. Ziębickiej 34-38 we Wrocławiu, POLSKA – Dział Farmacji

II.2.4) Opis zamówienia:
Elektrody wielofunkcyjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
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
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Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin obowiązywania umowy – 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości
umowy – w zależności co nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem, że realizacja dostaw nastąpi jak niżej:
1) dla Pakietu nr 1 do nr 4 oraz Pakietu nr 13 do nr 17 od dnia zawarcia umowy;
2) dla Pakietu nr 5 do nr 12 od dnia 1.7.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy – siedziba Zamawiającego przy ul. Ziębickiej 34-38 we Wrocławiu, POLSKA – Dział Farmacji

II.2.4) Opis zamówienia:
Rurki krtaniowe i zestawy do konikopunkcji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin obowiązywania umowy – 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości
umowy – w zależności co nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem, że realizacja dostaw nastąpi jak niżej:
1) dla Pakietu nr 1 do nr 4 oraz Pakietu nr 13 do nr 17 od dnia zawarcia umowy;
2) dla Pakietu nr 5 do nr 12 od dnia 1.7.2020 r.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy – siedziba Zamawiającego przy ul. Ziębickiej 34-38 we Wrocławiu, POLSKA – Dział Farmacji

II.2.4) Opis zamówienia:
Łyżki jednokrotnego użytku do laryngoskopów

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin obowiązywania umowy – 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości
umowy – w zależności co nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem, że realizacja dostaw nastąpi jak niżej:
1) dla Pakietu nr 1 do nr 4 oraz Pakietu nr 13 do nr 17 od dnia zawarcia umowy;
2) dla Pakietu nr 5 do nr 12 od dnia 1.7.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Miejsce dostawy – siedziba Zamawiającego przy ul. Ziębickiej 34-38 we Wrocławiu, POLSKA – Dział Farmacji

II.2.4) Opis zamówienia:
Elektrody EKG

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin obowiązywania umowy – 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości
umowy – w zależności co nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem, że realizacja dostaw nastąpi jak niżej:
1) dla Pakietu nr 1 do nr 4 oraz Pakietu nr 13 do nr 17 od dnia zawarcia umowy;
2) dla Pakietu nr 5 do nr 12 od dnia 1.7.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy – siedziba Zamawiającego przy ul. Ziębickiej 34-38 we Wrocławiu, POLSKA – Dział Farmacji

II.2.4) Opis zamówienia:
Rękawice medyczne jednorazowego użytku

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin obowiązywania umowy – 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości
umowy – w zależności co nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem, że realizacja dostaw nastąpi jak niżej:
1) dla Pakietu nr 1 do nr 4 oraz Pakietu nr 13 do nr 17 od dnia zawarcia umowy;
2) dla Pakietu nr 5 do nr 12 od dnia 1.7.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 6
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy – siedziba Zamawiającego przy ul. Ziębickiej 34-38 we Wrocławiu, POLSKA – Dział Farmacji

II.2.4) Opis zamówienia:
Kaniule dożylne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin obowiązywania umowy – 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości
umowy – w zależności co nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem, że realizacja dostaw nastąpi jak niżej:
1) dla Pakietu nr 1 do nr 4 oraz Pakietu nr 13 do nr 17 od dnia zawarcia umowy;
2) dla Pakietu nr 5 do nr 12 od dnia 1.7.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 7
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy – siedziba Zamawiającego przy ul. Ziębickiej 34-38 we Wrocławiu, POLSKA – Dział Farmacji

II.2.4) Opis zamówienia:
Igły, strzykawki, wkłucia

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin obowiązywania umowy – 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości
umowy – w zależności co nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem, że realizacja dostaw nastąpi jak niżej:
1) dla Pakietu nr 1 do nr 4 oraz Pakietu nr 13 do nr 17 od dnia zawarcia umowy;
2) dla Pakietu nr 5 do nr 12 od dnia 1.7.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 8
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Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy – siedziba Zamawiającego przy ul. Ziębickiej 34-38 we Wrocławiu, POLSKA – Dział Farmacji

II.2.4) Opis zamówienia:
Maski i rurki tlenowe

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin obowiązywania umowy – 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości
umowy – w zależności co nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem, że realizacja dostaw nastąpi jak niżej:
1) dla Pakietu nr 1 do nr 4 oraz Pakietu nr 13 do nr 17 od dnia zawarcia umowy;
2) dla Pakietu nr 5 do nr 12 od dnia 1.7.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 9
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy – siedziba Zamawiającego przy ul. Ziębickiej 34-38 we Wrocławiu, POLSKA – Dział Farmacji

II.2.4) Opis zamówienia:
Igły doszpikowe
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin obowiązywania umowy – 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości
umowy – w zależności co nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem, że realizacja dostaw nastąpi jak niżej:
1) dla Pakietu nr 1 do nr 4 oraz Pakietu nr 13 do nr 17 od dnia zawarcia umowy;
2) dla Pakietu nr 5 do nr 12 od dnia 1.7.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 10
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy – siedziba Zamawiającego przy ul. Ziębickiej 34-38 we Wrocławiu, POLSKA – Dział Farmacji

II.2.4) Opis zamówienia:
Cewniki jednorazowego użytku i drobny sprzęt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
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



Dz.U./S S37
21/02/2020
86949-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 10 / 19

21/02/2020 S37
https://ted.europa.eu/
TED

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

10 / 19

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin obowiązywania umowy – 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości
umowy – w zależności co nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem, że realizacja dostaw nastąpi jak niżej:
1) dla Pakietu nr 1 do nr 4 oraz Pakietu nr 13 do nr 17 od dnia zawarcia umowy;
2) dla Pakietu nr 5 do nr 12 od dnia 1.7.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 11
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy – siedziba Zamawiającego przy ul. Ziębickiej 34-38 we Wrocławiu, POLSKA – Dział Farmacji

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestawy porodowe

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin obowiązywania umowy – 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości
umowy – w zależności co nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem, że realizacja dostaw nastąpi jak niżej:
1) dla Pakietu nr 1 do nr 4 oraz Pakietu nr 13 do nr 17 od dnia zawarcia umowy;
2) dla Pakietu nr 5 do nr 12 od dnia 1.7.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 12
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy – siedziba Zamawiającego przy ul. Ziębickiej 34-38 we Wrocławiu, POLSKA – Dział Farmacji

II.2.4) Opis zamówienia:
Opatrunek wentylowy, kaniule do drenażu jamy opłucnej

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin obowiązywania umowy – 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości
umowy – w zależności co nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem, że realizacja dostaw nastąpi jak niżej:
1) dla Pakietu nr 1 do nr 4 oraz Pakietu nr 13 do nr 17 od dnia zawarcia umowy;
2) dla Pakietu nr 5 do nr 12 od dnia 1.7.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 13
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy – siedziba Zamawiającego przy ul. Ziębickiej 34-38 we Wrocławiu, POLSKA – Dział
Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej

II.2.4) Opis zamówienia:
Adapter jednorazowy do kapnografu Masimo model Emma

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin obowiązywania umowy – 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości
umowy – w zależności co nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem, że realizacja dostaw nastąpi jak niżej:
1) dla Pakietu nr 1 do nr 4 oraz Pakietu nr 13 do nr 17 od dnia zawarcia umowy;
2) dla Pakietu nr 5 do nr 12 od dnia 1.7.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 14
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy – siedziba Zamawiającego przy ul. Ziębickiej 34-38 we Wrocławiu, POLSKA – Dział
Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej

II.2.4) Opis zamówienia:
Pojemniki, wzierniki
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin obowiązywania umowy – 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości
umowy – w zależności co nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem, że realizacja dostaw nastąpi jak niżej:
1) dla Pakietu nr 1 do nr 4 oraz Pakietu nr 13 do nr 17 od dnia zawarcia umowy;
2) dla Pakietu nr 5 do nr 12 od dnia 1.7.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 15
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy – siedziba Zamawiającego przy ul. Ziębickiej 34-38 we Wrocławiu, POLSKA – Dział
Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej

II.2.4) Opis zamówienia:
Szyny Kramera

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin obowiązywania umowy – 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości
umowy – w zależności co nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem, że realizacja dostaw nastąpi jak niżej:
1) dla Pakietu nr 1 do nr 4 oraz Pakietu nr 13 do nr 17 od dnia zawarcia umowy;
2) dla Pakietu nr 5 do nr 12 od dnia 1.7.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 16
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy – siedziba Zamawiającego przy ul. Ziębickiej 34-38 we Wrocławiu, POLSKA – Dział
Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej

II.2.4) Opis zamówienia:
Adapter jednorazowy do kapnometru Nonin model: 9847

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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
Termin obowiązywania umowy – 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości
umowy – w zależności co nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem, że realizacja dostaw nastąpi jak niżej:
1) dla Pakietu nr 1 do nr 4 oraz Pakietu nr 13 do nr 17 od dnia zawarcia umowy;
2) dla Pakietu nr 5 do nr 12 od dnia 1.7.2020 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 17
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy – siedziba Zamawiającego przy ul. Ziębickiej 34-38 we Wrocławiu, POLSKA – Dział
Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej

II.2.4) Opis zamówienia:
Adapter Filter Line do kapnografu Lifepak 15

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin obowiązywania umowy – 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości
umowy – w zależności co nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem, że realizacja dostaw nastąpi jak niżej:
1) dla Pakietu nr 1 do nr 4 oraz Pakietu nr 13 do nr 17 od dnia zawarcia umowy;
2) dla Pakietu nr 5 do nr 12 od dnia 1.7.2020 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24
ust.1 pkt 12-23 i dodatkowo na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 ustawy Pzp:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) uPzp
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa informację
z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 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) ustawy Pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: 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 uPzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej,
składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, 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 - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego: opisy, foldery, prospekty, katalogi dla każdej pozycji
asortymentowej w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego
w Pakietach od 1 do 17.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zostały określone we wzorze umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/03/2020
Czas lokalny: 12:00

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: 24/03/2020
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Pok. 215 II piętro Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, ul. Ziębicka 34–38, 50-507 Wrocław, POLSKA

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 19 269,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy
dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych) dla całości postępowania. Kwota wadium dla poszczególnych
Pakietów przedstawia się następująco:
(Lp. pakietu wartość wadium)
1. 1 516 PLN,
2. 3 003 PLN,
3. 97 PLN,
4. 2 883 PLN,
5. 5 164 PLN,
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6. 1 557 PLN,
7. 922 PLN,
8. 1 634 PLN,
9. 1 283 PLN,
10. 200 PLN,
11. 140 PLN,
12. 49 PLN,
13. 180 PLN,
14. 251 PLN,
15. 122 PLN,
16. 200 PLN,
17. 68 PLN.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 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 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego prowadzone przez
Santander Bank nr konta bankowego: 76 1090 2503 0000 0001 4281 2176 z dopiskiem – wadium ZP/
PR/3/2020 – Pakiet nr [....]
5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się dzień wpływu środków na konto Zamawiającego.
6. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu wniesienia wadium
(tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia) należy
złożyć w formie elektronicznej wraz z ofertą.
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium:
a) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,
z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8;
b) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczność, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a
ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
10. Z treści gwarancji lub poręczenia, winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej
kwoty wadium w okolicznościach określonych, o których mowa w ust. 8 i 9 niniejszego rozdziału.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winna ona być:
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1) bez zapisu nakazującego, aby żądanie zapłaty było przekazywane Gwarantowi za pośrednictwem banku
prowadzącego rachunek Beneficjenta gwarancji;
2) bez warunku, aby podpisy osób wystawiających żądanie.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/02/2020
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