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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356524-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Jelenia Góra: Materiały medyczne
2020/S 145-356524

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Adres pocztowy: ul. Ogińskiego 6
Miejscowość: Jelenia Góra
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Kod pocztowy: 58-506
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karol Orkiszewski, Jerzy Świątkowski
E-mail: przetargi@spzoz.jgora.pl 
Tel.:  +48 757537286
Faks:  +48 757543883
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.spzoz.jgora.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej oraz Pracowni 
Badań Zabiegów Naczyniowych WCSKJ
Numer referencyjny: ZP/PN/....../07/2020

II.1.2) Główny kod CPV
33140000 Materiały medyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Zamówienie obejmuje dostawę dostawę wyrobów medycznych specjalistycznych dla potrzeb Oddziału 
Chirurgii Naczyniowej oraz Pracowni Badań Zabiegów Naczyniowych WCSKJ z podziałem na 84 pakietów 
(załącznik nr 1 do SIWZ).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 1 do specyfikacji.

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:
Cewniki balonowe do PTA
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33141200 Cewniki
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Cewniki balonowe do PTA- 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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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1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2.963,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 
miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cewniki balonowe do predylatacji
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33141200 Cewniki
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Cewniki balonowe do predylatacji- 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 102,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cewnik balonowy do uszczelniania i czasowej okluzji
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Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33141200 Cewniki
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Cewnik balonowy do uszczelniania i czasowej okluzji- 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 416,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Balon do naczyń o dużej średnicy
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33141200 Cewniki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Balon do naczyń o dużej średnicy- 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 137,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Balon lekowy
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33141200 Cewniki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Balon lekowy- 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 285,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Balony na długim cewniku
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33141200 Cewniki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Balony na długim cewniku 0.035- 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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.2.12) 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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 296,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Balon tnący
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33141200 Cewniki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Balon tnący-1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 240,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odczepialny balon do okluzji naczyniach
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33141200 Cewniki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Odczepialny balon do okluzji naczyniach-1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 150,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Stent samorozprężalny obwodowy wykonany z nitinolu
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Stent samorozprężalny obwodowy wykonany z nitinolu-1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2.341,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 
miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Stent samorozprężalny
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Stent samorozprężalny-1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 7.698,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 
miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Stenty samorozpręzalne na długim cewniku wprowadzającym
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Stenty samorozpręzalne na długim cewniku wprowadzającym.-1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
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Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.283,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 
miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Stenty na balonie
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Stenty na balonie -1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2.000,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 
miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Stent na balonie
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Stenty na balonie -1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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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1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2.000,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 
miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Stenty lekowe
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Stenty lekowe -1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.460,00PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce 
i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Stentgraft obwodowy
Część nr: 15
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Stentgraft obwodowy -1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2.700,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 
miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Stengraft aortalny na balonie
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33184200 Protezy naczyniowe
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Stengraft aortalny na balonie -1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2.310,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 
miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Stengraft obwodowy na balonie
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33184200 Protezy naczyniowe
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Stengraft obwodowy na balonie -1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
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Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.350,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 
miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Stent do tętnicy szyjnej
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Stent do tętnicy szyjnej -1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 495,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail -1 pozycja 
asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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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1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 495,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cewnik naczyniowy do diagnostyki selektywnej
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33141200 Cewniki
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Cewnik naczyniowy do diagnostyki selektywnej -1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 464,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cewniki naczyniowe do diagnostyki selektywnej Z POWŁOKĄ HYDROFILOWĄ
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Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33141200 Cewniki
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Cewniki naczyniowe do diagnostyki selektywnej Z POWŁOKĄ HYDROFILOWĄ -1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 173,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cewniki naczyniowe do diagnostyki selektywnej długie
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33141200 Cewniki
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Cewniki naczyniowe do diagnostyki selektywnej długie -1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 62,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cewniki do trombolizy celowanej
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33141200 Cewniki
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Cewniki do trombolizy celowanej -1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

29/07/2020 S145
https://ted.europa.eu/TED

20 / 78



Dz.U./S S145
29/07/2020
356524-2020-PL

21 / 78

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 183,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cewnik współpracyjący z prowadnikiem do przewlekłych okluzji
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33141200 Cewniki
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Cewnik współpracyjący z prowadnikiem do przewlekłych okluzji -1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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.2.12) 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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 120,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cewnik hydrofilny, superselektywny
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33141200 Cewniki
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Cewnik hydrofilny, superselektywny -1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 720,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cewnik wspomagający do trudnych przejść
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33141200 Cewniki
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Cewnik wspomagający do trudnych przejść -1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 304,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Prowadnik hydrofilowy (podstawowy)
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Prowadnik hydrofilowy (podstawowy) -1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 704,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Prowadnik obwodowy sztywny
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Prowadnik obwodowy sztywny -1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 645,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Prowadnik interwencyjny hybrydowy
Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Prowadnik interwencyjny hybrydowy -1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 900,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Prowadnik zabiegowy sterowalny
Część nr: 30

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Prowadnik zabiegowy sterowalny -1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 348,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
System powrotu do światła właściwego naczynia
Część nr: 31

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
System powrotu do światła właściwego naczynia -1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 113,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Prowadniki
Część nr: 32

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Prowadniki 0,014 -1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 137,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Prowadniki
Część nr: 33

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Prowadniki 0,018 -1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 139,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Prowadniki specjalistyczne - do przewlekłych okluzji
Część nr: 34

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Prowadniki specjalistyczne - do przewlekłych okluzji-1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 224,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Prowadnik dedykowany do zmian poniżej kolana
Część nr: 35

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Prowadnik dedykowany do zmian poniżej kolana. - do przewlekłych okluzji-1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 58,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Prowadnik dedykowany do zmian poniżej kolana
Część nr: 36

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Prowadnik dedykowany do zmian poniżej kolana - do przewlekłych okluzji-1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 58,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Protekcja dystalna 1
Część nr: 37

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Protekcja dystalna 1 -1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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

29/07/2020 S145
https://ted.europa.eu/TED

32 / 78



Dz.U./S S145
29/07/2020
356524-2020-PL

33 / 78

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 756,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Protekcja dystalna 2
Część nr: 38

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Protekcja dystalna 2 - 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 756,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Protekcja z odwróceniem przepływu
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Część nr: 39

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111710 Wyroby do angiografii
33111730 Wyroby do angioplastyki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Protekcja z odwróceniem przepływu - 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 756,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Introducery - do dostępu kontrlateralnego
Część nr: 40

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Introducery - do dostępu kontrlateralnego - 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 855,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Koszulka naczyniowa zbrojona, z pokryciem hydrofilnym, do crossover, trudnych odejść tętnicy
Część nr: 41

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Koszulka naczyniowa zbrojona, z pokryciem hydrofilnym, do crossover, trudnych odejść tętnicy - 1 pozycja 
asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 408,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Introducery - zbrojony
Część nr: 42

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Introducery - zbrojony 45 – 90 cm - 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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.2.12) 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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 184,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zestaw transradialny
Część nr: 43

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw transradialny- 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 66,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ZESTAW do dostępu udowego: koszulka z miniprowadnikiem i igłą
Część nr: 44

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
ZESTAW do dostępu udowego: koszulka z miniprowadnikiem i igłą- 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 570,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Zestaw do usuwania ciał obcych: Pętla
Część nr: 45

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do usuwania ciał obcych: Pętla- 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 546,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przyrząd do zamykania nakłucia tętnicy udowej
Część nr: 46

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Przyrząd do zamykania nakłucia tętnicy udowej - 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.800,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 
miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Y- CONECTOR
Część nr: 47

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Y- CONECTOR - 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
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Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 29,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Stentgraft brzuszny rozwidlony
Część nr: 48

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33184200 Protezy naczyniowe
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Stentgraft brzuszny rozwidlony - 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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.2.12) 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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 698,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Stentgraft brzuszny aortalno-jednobiodrowy
Część nr: 49

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33184200 Protezy naczyniowe
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Stentgraft brzuszny aortalno-jednobiodrowy - 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.500,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 
miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Stentgraft piersiowy
Część nr: 50

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33184200 Protezy naczyniowe
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Stentgraft piersiowy- 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2.550,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 
miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Stentgraft aortalny brzuszny z podnerkowym systemem mocowania
Część nr: 51

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33184200 Protezy naczyniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Stentgraft aortalny brzuszny z podnerkowym systemem mocowania - 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 12.750,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 
miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Proteza naczyniowa prosta zbrojona zewnętrznie z PTFE
Część nr: 52

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
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33111710 Wyroby do angiografii
33184200 Protezy naczyniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Proteza naczyniowa prosta zbrojona zewnętrznie z PTFE - 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 735,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Prowadnik do angioplastyki
Część nr: 53

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
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Prowadnik do angioplastyki - 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 30,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Systemy zamykające
Część nr: 54

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Systemy zamykające - 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 60,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Stent naczyniowy
Część nr: 55

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Stent naczyniowy - 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.755,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 
miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Stent zamkniętokomórkowy
Część nr: 56

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Stent zamkniętokomórkowy - 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.800,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 
miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Cewnik balonowy wielozadaniowy
Część nr: 57

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33141200 Cewniki
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Cewnik balonowy wielozadaniowy - 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 690,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cewnik balonowy do pre- i post-dylatacji
Część nr: 58

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33141200 Cewniki
33111710 Wyroby do angiografii
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Cewnik balonowy do pre- i post-dylatacji - 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 252,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Łaty biologiczne
Część nr: 59

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Łaty biologiczne - 6 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 925,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Protezy biologiczne
Część nr: 60

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Protezy biologiczne - 6 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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.2.12) 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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.328,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 
miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Shunty szyjne z balonem
Część nr: 61

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Shunty szyjne z balonem - 1pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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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1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 263,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Protezy naczyniowe dziane, tkane oraz łaty naczyniowe
Część nr: 62

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33184200 Protezy naczyniowe
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Protezy naczyniowe dziane, tkane oraz łaty naczyniowe- 9 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2.760,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 
miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Protezy naczyniowe z PTFE, zbrojone
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Część nr: 63

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33184200 Protezy naczyniowe
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Protezy naczyniowe z PTFE, zbrojone- 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.800,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 
miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Stentgraft aortalny
Część nr: 64

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33184200 Protezy naczyniowe
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Stentgraft aortalny- 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 7.650,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 
miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Stengraft aortalny rozprężany na balonie
Część nr: 65

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33184200 Protezy naczyniowe
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Stengraft aortalny rozprężany na balonie - 1 pozycja asortymentowa
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 638,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Stentgraft obwodowy
Część nr: 66

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111710 Wyroby do angiografii
33111730 Wyroby do angioplastyki
33184200 Protezy naczyniowe
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Stentgraft obwodowy - 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.350,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 
miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Stenty samorozprężalne obwodowe pokrywane lekiem
Część nr: 67

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111710 Wyroby do angiografii
33111730 Wyroby do angioplastyki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Stenty samorozprężalne obwodowe pokrywane lekiem - 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.050,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 
miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Stenty samorozprężalne
Część nr: 68

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111710 Wyroby do angiografii
33111730 Wyroby do angioplastyki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Stenty samorozprężalne 0,035" - 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 870,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Balon niepodatny
Część nr: 69

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Balon niepodatny - 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 345,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Koszulki wprowadzające długie
Część nr: 70

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Koszulki wprowadzające długie - 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 540,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Koszulki wprowadzające długie z mankietem
Część nr: 71

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111710 Wyroby do angiografii
33111730 Wyroby do angioplastyki
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Koszulki wprowadzające długie z mankietem - 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 135,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Koszulki zbrojone do dostępu kontrlateralnego
Część nr: 72

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111710 Wyroby do angiografii
33111730 Wyroby do angioplastyki
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Koszulki zbrojone do dostępu kontrlateralnego - 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 788,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Prowadnik obwodowy sztywny
Część nr: 73

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111710 Wyroby do angiografii
33111730 Wyroby do angioplastyki
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Prowadnik obwodowy sztywny - 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 120,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Prowadniki hydrofilne
Część nr: 74

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111710 Wyroby do angiografii
33111730 Wyroby do angioplastyki
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Prowadniki hydrofilne - 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 960,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Prowadniki diagnostyczne teflonowe
Część nr: 75

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111710 Wyroby do angiografii
33111730 Wyroby do angioplastyki
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Prowadniki diagnostyczne teflonowe - 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 960,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Angiograficzny cewnik diagnostyczny do zabiegów specjalistycznych
Część nr: 76

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111710 Wyroby do angiografii
33111730 Wyroby do angioplastyki
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Angiograficzny cewnik diagnostyczny do zabiegów specjalistycznych - 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 29,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Angiograficzny cewnik diagnostyczny
Część nr: 77

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33141200 Cewniki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Angiograficzny cewnik diagnostyczny - 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 390,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cewniki zbrojone wspomagające do udrożnień CTO
Część nr: 78

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111710 Wyroby do angiografii
33111730 Wyroby do angioplastyki
33141200 Cewniki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Cewniki zbrojone wspomagające do udrożnień CTO - 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.050,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 
miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Nożny zestaw wprowadzający
Część nr: 79

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Nożny zestaw wprowadzający - 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 42,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
PĘTLE DO USUWANIA CIAŁ OBCYCH
Część nr: 80

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111710 Wyroby do angiografii
33111730 Wyroby do angioplastyki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
PĘTLE DO USUWANIA CIAŁ OBCYCH - 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 315,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Cewniki kalibracyjne
Część nr: 81

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33141200 Cewniki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Cewniki kalibracyjne - 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 240,00 PLN. Formę wniesienia wadium, miejsce i 
inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Stengraft stalowy do aorty piersiowej
Część nr: 82

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111710 Wyroby do angiografii
33111730 Wyroby do angioplastyki
33184200 Protezy naczyniowe
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Stengraft stalowy do aorty piersiowej - 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 4.800,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 
miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Stengraft stalowy do aorty brzusznej lub piersiowej
Część nr: 83

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33184200 Protezy naczyniowe
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Stengraft stalowy do aorty brzusznej lub piersiowej- 1 pozycja asortymentowa
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 4.800,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 
miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Stentgraft piersiowy
Część nr: 84

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33111730 Wyroby do angioplastyki
33111710 Wyroby do angiografii
33184200 Protezy naczyniowe
33141300 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WCSKJ

II.2.4) Opis zamówienia:
Stentgraft piersiowy- 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 7.650,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 
miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 9 SIWZ.

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:
Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220 poz. 1447 ze zm.) lub oświadczenie, iż zgodnie z ustawą o wyrobach 
medycznych t.j. Dz.U. z 2019, poz. 175 (tekst jednolity) nie jest wymagane posiadanie koncesji na prowadzenie 
hurtowni farmaceutycznej do obrotu wyrobami medycznymi zaoferowanymi w postępowaniu, – należy 
przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 
oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ według formuły „spełnia – nie spełnia”.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dot. pkt VI.3) ogłoszenia „Informacje dodatkowe”:
W celu definitywnego tj. zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.2 SIWZ potwierdzenia, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu z postępowania, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie 
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujące dokumenty:
1. Aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) 
ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.
3. Jeśli z informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ wynika, że wobec Wykonawcy wydano 
prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych 
należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
4. Z uwagi na to, że treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ, odpowiadać będzie zakresowi 
informacji, których Zamawiający może wymagać poprzez żądanie złożenia oświadczenia o braku orzeczenia 
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wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, odstępuje się od 
żądania złożenia odrębnego oświadczenia w tym zakresie.
5. 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.
6. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego 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.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
składa dokumenty zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Dz.U. 
poz. 1126 z 26 lipca 2016 r. z późn. zm.).
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 
oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ według formuły „spełnia – nie spełnia”.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dot. pkt VI.3) ogłoszenia „Informacje dodatkowe”
1. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami 
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, sporządzona według wzoru formularza oferty i wykazu asortymentowo-ilościowego wraz 
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formularzem cenowym stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ma 
zawierać:
— Załącznik nr 2 – Formularz oferty – zarejestrowaną nazwę Wykonawcy, zarejestrowany adres Wykonawcy, 
województwo, powiat, numer telefonu, nr fax, numer REGON, numer NIP, e – mail, adres strony internetowej, 
numer konta bankowego, dane osobowe i nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktów,
— Załącznik nr 1 – Wykaz asortymentowo-cenowy wraz formularzem cenowym
— Załącznik nr 4 – JEDZ
— Pełnomocnictwo – zgodnie z pkt 11.5 SIWZ
— Dowód wniesienia wadium
Uwaga:
— Wadium wniesione w pieniądzu – przelewem – zaleca się dołączyć do oferty kserokopię potwierdzenia 
dokonanego przelewu, lub wygenerowany z systemu bankowości elektronicznej potwierdzenie przelewu,
— Wadium wniesione w pozostałych przypadkach – należy dołączyć oryginał dokumentu wystawionego 
na rzecz zamawiającego, który zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę 
upoważniona do jego wystawienia.
2. Zamawiający wymaga na wezwanie dostarczenia przez wykonawcę zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp 
wykazu dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego:
a)Katalogi, foldery (ze zdjęciami, rysunkami), do każdej pozycji, języku polskim na podstawie, których 
Zamawiający będzie mógł bezspornie zidentyfikować oferowany asortyment oraz zapoznać się z jego 
parametrami technicznymi, użytkowymi, itp. Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach 
firmowych, którego pakietu i pozycji dotyczy dana pozycja bądź inny dokument potwierdzający wymogi 
Zamawiającego wystawiony przez wytwórcę/ autoryzowanego przedstawiciela (dot. wszystkich pakietów).
b) Deklarację Zgodności producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego) (dot. wszystkich pakietów).
c) Certyfikat CE wystawiony przez Jednostkę Notyfikującą (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z 
funkcją pomiarową, IIa, IIb, III) (dot. wszystkich pakietów).
d) Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych (dot. wszystkich pakietów).
Dot. III.2) Warunki dotyczące zamówienia:
1. Zamawiający przewiduje możliwości zwiększenia wartości netto zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp 
(tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 1843), gdzie łączna wartość zmian będzie mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. cytowanej ustawy i jest mniejsza niż 10 % wartości 
zamówienia, która została określona w § 2 pkt 1 umowy.
2. Dostawa pakietów: 1-19,37-39,45, 49,52,55-60,62-69, 80, 82-84 będzie realizowana za pośrednictwem „mini 
banku” czyli dostawa będzie odbywała się poprzez pozostawienie do dyspozycji Zamawiającego określonej, 
zamówionej ilości asortymentu oraz uzupełnianie tego asortymentu w oparciu o protokół zużycia (karta 
zużycia)- nie dotyczy pozostałych pakietów.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

29/07/2020 S145
https://ted.europa.eu/TED

74 / 78



Dz.U./S S145
29/07/2020
356524-2020-PL

75 / 78

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, poza wyraźnie wskazanymi postanowieniami niniejszej umowy, w tym w szczególności w 
§2, a nadto poza zmianami w zakresie:
a) numeru katalogowego produktu;
b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów;
c) przedmiotowym / produkt zamienny;
d) liczby opakowań;
e) ceny jednostkowej.
W sytuacji gdy:
— wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany/udoskonalony, lub
— wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym 
dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową lub,
— w przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, lub
— w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy 
stanowiący Załącznik nr 3.

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: 31/08/2020
Czas lokalny: 11:00

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: 31/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie 
Zamawiającego, w Dziale Umów, Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – sali konferencyjnej (pok. 003 niski 
parter), ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, POLSKA. Otwarcie ofert jest jawne.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia oferty dostępnego na:
https://platformazakupowa.pl/wcskj w niniejszym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, 
a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje 
się:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv.
2. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą opatrzoną kwalifikowanym podpisem aktualne na dzień składania 
ofert oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówień (dalej: JEDZ) w zakresie 
wskazanym w SIWZ w Załączniku nr 4 do SIWZ (wzór JEDZ) oraz w Instrukcji dotyczącej wymogu złożenia 
elektronicznej wersji.
3. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt 
12.4. SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst 
jednolity Dz.U. z 2019 poz. 369). Dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 
opatrzonego kwalifikowanym podpisem. Dokument lub oświadczenie, sporządzane w języku obcym należy 
złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w 
zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców.
4. Pełne informacje dotyczące RODO w zakresie przedmiotu postępowania znajdują się w SIWZ i załącznikach 
do niej zawartych.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w 
postępowaniu na podstawie:
— Przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp,
— Przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
6. Szczegóły dot. warunków udziału w postępowaniu oraz wykluczeń zawarte w SIWZ dostępnej na platformie 
zakupowej OPEN NEXUS i stronie www.spzoz.jgora.pl - zakładka „przetargi"
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 
przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania 
źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej za pośrednictwem platformy 
zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wcskj), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, tj. do 12.08.2020 r. w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. 2) Środki ochrony prawnej wobec 
ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 18.1 i 2 są odwołanie 
oraz skarga do sądu. 2. Odwołanie: 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy 
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 2) Odwołanie powinno wskazywać 
czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, 
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 
postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju 
podpisu. 4) 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 ustawy Pzp albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 5) Odwołanie wobec treści 
ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej 
Zamawiającego pod adresem https://platformazakupowa.pl/wcskj 6) Odwołanie wobec czynności innych niż 
wyżej wymienione 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. 
4. Skarga do sądu: 1) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 2) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje 
się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 43, 
poz. 296 z późn. zm.) o apelacji, jeżeli przepisy Działu VI Rozdziału 3 ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 3) 
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 4) 
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. 5) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 6) Szczegółowe prawa i obowiązki w zakresie środków ochrony prawnej 
przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia regulują przepisy Działu VI ustawy 
Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/07/2020
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