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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387593-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Materiały medyczne
2020/S 159-387593
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Psychiatrii i Neurologii
Adres pocztowy: ul. Sobieskiego 9
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-957
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mariola Kowalczyk
E-mail: mariolak@ipin.edu.pl
Tel.: +48 224582528
Faks: +48 224582546
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ipin.edu.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.ipin.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytut naukowo-badawczy

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

Nazwa:
Dostawa drobnego sprzętu medycznego, opatrunków, kompresów, pieluchomajtek, rękawiczek, masek
chirurgicznych, kwasu gadoterowego – 34 pakiety
Numer referencyjny: DZP/41/32/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
33140000 Materiały medyczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Pakiet 1 fizelina, pakiet 2 waciki neurochirurgiczne, pakiet 3 opatrunek hemostatyczny, pakiet 4 kontrola
sterylizacji, pakiet 5 dreny do aparatu Selektor, pakiet 6 Termowent Hepa, pakiet 7 wziernik ginekologiczny,
pakiet 8 staza bezlateksowa, pakiet 9 prowadnice do rurek intubacyjnych, pakiet 10 maseczka chirurgiczna,
pakiet 11 maska krtaniowa, pakiet 12 lignina, pakiet 13 miseczka-nerka, worek na wymiociny, osłona przed
światłem, łącznik schodkowy, pakiet 14 igła do portu zgięta, pakiet 15 pojemnik do próbek biopsyjnych, pakiet
16 implanty opon tk. nerwowych, pakiet 17 craniofixy, klipsy Raneya, pakiet 18 bakteriobójcza folia chirurgiczna,
pakiet 19 butelka do długotrwałego odsysania ran typu Redon, pakiet 20 jałowa szczotka-gąbka, pakiet 21
ostrza chirurgiczne do strzygarki 9681 3M, pakiet 22 maski i filtry do ambu, pakiet 23 akcesoria chirurgiczne,
pakiet 24 gąbki i czepki do pielęgnacji, pakiet 25 systemy wkładów wielorazowego użytku i sterylne dreny
jednorazowego użytku do...

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 1 fizelina
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Czepki z fizeliny, fartuchy, ochraniacze na buty, prześcieradła, serwety chirurgiczne

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w SIWZ.
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 2 waciki neurochirurgiczne
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Waciki, paski wykonane ze sprasowanego, sztucznego jedwabiu zapewniającego naturalną miękkość,
plastyczność i absorpcję jedwabiu. Posiadające znacznik RTG przeszyty przez całą długość oraz nitkę.
Chłonność: 5-krotność swojej masy w czasie krótszym niż jedna sekunda. Odporność na strzępienie i
rozciąganie zarówno w stanie wilgotnym jak i suchym. Pakowane w sterylnej saszetce po 10 wacików wraz z
kartą weryfikacji, która daje możliwość ustalenia ile wacików zostało zużytych podczas zabiegu operacyjnego.
Dostarczane w sterylnych blistrach ze specjalnie karbowanymi brzegami, które zabezpieczają nitki przed
splątaniem. Wskazane do używania w procedurach neurochirurgicznych w celu ochrony tkanki mózgowej oraz
innych struktur ośrodkowego układu nerwowego. W rozmiarach jak poniżej: ...

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 3 materiał hemostatyczny
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Materiał hemostatyczny, wchłanialny, wykonany ze 100 % oksydowanej, regenerowanej celulozy. Materiał o
udowodnionych właściwościach bakteriobóczych in vitro i/lub in vivo, opartych na niskim poziomie pH 2,5-3,0
hamujących rozwój MRSA, MRSE, VREW, PRSP, E-coli. Okres wchłaniania 7–14 dni. Czas umożliwiający
hemostazę 2–8 minut o następujących wymaganiach granicznych szczelnie przylegające i łączące się z
krwawiącą tkanką, zachowuje swoje właściwości i wymiary oraz kształt w kontakcie z krwią, możliwość
repozycjonowania w polu operacyjnym, możliwość usunięcia materiału w całości z pola operacyjnego po
osiągnięciu hemostazy. roz. 5 cm x 35 cm.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 4 kontrola sterylizacji
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Testy do kontroli sterylizacji

II.2.4)

Opis zamówienia:
Testy do kontroli sterylizacji

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 5 dreny do aparatu Selektor
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dreny i końcówki do aparatu Selektor, końcówki do sądy

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 6 termowent Hepa
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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33140000 Materiały medyczne
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Termowent Hepa 2 100 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 7 wziernik ginekologiczny
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wziernik ginekologiczny

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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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
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 8 staza bezlateksowa jednorazowa
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Staza bezlateksowa jednorazowa, wykonana z szerokiego 2,5–3,0 cm, rozciągliwego paska, długości
40–45 cm. Staza wykonana z rozciągliwego materiału, nie ulegająca rozerwaniu podczas użytkowania,
nierozwiązująca się samoistnie po jej zawiązaniu na przedramieniu. Oznakowane opakowanie jednostkowe i
zbiorcze nazwą, datą ważności, serią, nazwą producenta. Oznakowana znakiem CE. Opakowanie jednostkowe
umożliwiające łatwe pobranie staz oraz łatwe oddzielenie pojedynczej stazy. Opakowania zbiorcze 25–50 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 9 prowadnice do rurek intubacyjnych
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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33140000 Materiały medyczne
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Prowadnice do rurek intubacyjnych

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 10 maseczki chirurgiczne
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Maseczki chirurgiczne 1 000 opakowań po 25 sztuk.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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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
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 11 maska krtaniowa
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Maska krtaniowa

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 12 lignina w płatach bielona
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
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II.2.4)

Opis zamówienia:
Lignina w płatach bielona

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 13 miseczka jednorazowa, osłony przed światłem
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Miseczka jednorazowa, osłony przed światłem

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

Informacje dodatkowe
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 14 igła do portu zgięta
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Igła do portu zagięta, o wys. 15 mm, stosowana do długotrwałych infuzji, przystosowana do iniekcji pod
wysokim ciśnieniem do 325 psi (22,4 bary), elastyczne skrzydełka dla ułatwienia nakłucia portu i mocowania.
Ostrze igły ze specjalnym szlifem łyżeczkowym, nie zwiera lateksu i DEHP, dren z zaciskiem, długość drenu:
200 +/- 10 mm.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 15 pojemnik do próbek biopsyjnych
Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Pojemnik do próbek biopsyjnych z 10 % neutralną formaliną szczelnie zakręcany 40 ml.
Pojemnik do próbek biopsyjnych z 10 % neutralną formaliną szczelnie zakręcany 60 ml.
Pojemnik do próbek biopsyjnych z 10 % neutralną formaliną szczelnie zakręcany 125 ml.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 16 implanty opon tk. nerwowych
Część nr: 16

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Implant dostosowany do uzupełniania ubytków opon tkanek nerwowych, cienki, elastyczny i sprężysty materiał,
doskonała zdolność do dopasowywania się, do stosowania w obrębie czaszki i kręgosłupa, duża wytrzymałość
na rozciąganie i wyciąganie szwów. Biologiczna, wchłanialna, dwuwarstwowa łata opony – jedna warstwa
z wysokooczyszczonego składnika kolagenowego pozyskanego z osierdzia wołowego, druga warstwa z
wysokooczyszczonego kolagenu pozyskanego z dwoin bydlęcych, liofilizowany niskotemperaturowo, sterylny,
możliwość implantacji w technice bezszwowej, jak również szwowej.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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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
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 17 craniofixy, klipsy Raneya
Część nr: 17

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Craniofixy 11 mm i 16 mm, klipsy Raneya

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 18 folia chirurgiczna
Część nr: 18

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Bakteriobójcza folia chirurgiczna, która zapewnia ciągłą aktywność bakteriobójczą na skórze pacjenta oraz
sterylną powierzchnię pola operacyjnego. Zapewnia bezpieczne przyleganie folii do brzegu rany, nawet podczas
znacznego rozciągania rany lub jej irygacji. Eliminuje ryzyko skażenia narzędzi, opatrunków, implantów,
rękawiczek, rany chirurgicznej bakteriami ze skóry pacjenta. Folia tworząc barierę na skórze, izoluje bakterie
na skórze w okolicy rany chirurgicznej. Klinicznie udokumentowane obniżenie ryzyka zakażenia w miejscu
operowanym, związanego z rekolonizacją bakteryjną. Folia jest również przepuszczalna dla tlenu i pary wodnej,
co umożliwia na swobodne oddychanie skóry. Może być stosowana w połączeniu z jakimkolwiek środkiem
antyseptycznym do skóry. Rozmiar folii 10 x 24 centymetrów.
Bakteriobójcza folia chirurgiczna, która zapewnia ciągłą aktywność bakteriobójczą na skórze pacjenta oraz
sterylną powierzchnię pola operacyjnego. Zapewnia bezpieczne przyleganie folii do brzegu rany, nawet podczas
znacznego rozciągania rany lub jej irygacji. Eliminuje ryzyko skażenia narzędzi, opatrunków, implantów,
rękawiczek, rany chirurgicznej bakteriami ze skóry pacjenta. Folia tworząc barierę na skórze, izoluje bakterie
na skórze w okolicy rany chirurgicznej. Klinicznie udokumentowane obniżenie ryzyka zakażenia w miejscu
operowanym, związanego z rekolonizacją bakteryjną. Folia jest również przepuszczalna dla tlenu i pary wodnej,
co umożliwia na swobodne oddychanie skóry. Może być stosowana w połączeniu z jakimkolwiek środkiem
antyseptycznym do skóry. Rozmiar folii 34 x 40 centymetrów.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 19 butelka typu Redon
Część nr: 19

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
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II.2.4)

Opis zamówienia:
„Butelka do długotrwałego odsysania ran typu Redon – właściwości:
— wykonana z polietylenu,
— możliwość połączenia z drenami o średnicach od 6 CH do 18 CH,
— skala ułatwiająca ocenę objętości odessanego płynu,
— pojemność 200 ml,
— sterylne zastosowanie:
• przeznaczona do drenażu grawitacyjnego”.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 20 jałowa szczotka-gąbka z 4 % glukonianem chloroheksadyny
Część nr: 20

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Jałowa szczotka-gąbka z 4 % glukonianem chloroheksadyny

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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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
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 21 ostrza chirurgiczne do strzygarki 9681 3M
Część nr: 21

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Ostrza chirurgiczne do strzygarki 9681 3M

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 22 maski i filtry do ambu
Część nr: 22

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Jednorazowe maski do resuscytatora rozm. 4 i 5.
Filtry antywirusowe i bakteryjne do resuscytatora z portem, sterylne.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 23 akcesoria chirurgiczne
Część nr: 23

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Uchwyt elektrod, szeroki, z dwoma przyciskami, długość 170 mm, do elektrod z trzonkiem Ø 4 mm,
sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5 m, wtyczka 3-bolcowa; przeznaczenie do
min. 200 cykli sterylizacji.
Elektroda nożowa, prosta, długość 62 mm, trzonek Ø 4 mm, wymiary noża 2,6 mm x 0,6 mm x 13 mm;
przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt.
Szczypce bipolarne, kształt – bagnetowe, pokryte powłoką nieprzywierającą non-stick, długość szczypiec 200
mm, końcówka: długość 9 mm x szerokość 0,6 mm, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli
sterylizacji.
Szczypce bipolarne, kształt – bagnetowe, pokryte powłoką nieprzywierającą non-stick, długość szczypiec 200
mm, końcówka: długość 9 mm x szerokość 1 mm, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli
sterylizacji.
Szczypce bipolarne, kształt – bagnetowe, pokryte powłoką nieprzywierającą non-stick, długość szczypiec 200
mm, końcówka: długość 9 mm x szerokość 2 mm, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli
sterylizacji.
Kabel bipolarny do szczypiec, długość 4,5 m, wtyczka od strony instrumentu – dwa bolce płaskie, od strony
aparatu 2-bolcowa 28,58 mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 24 gąbki i czepki do pielęgnacji
Część nr: 24

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Jednorazowe gąbki nasączone 25 ml substancją myjąca oraz 4 % roztworem chlorheksydyny (nie zawiera
mydła). Rozmiar 12 cm x 8 cm x 2,5 cm, wykonane z poliuretanu. Pakowane pojedynczo w opakowania foliowe.
Zarejestrowane jako wyrób medyczny.
Czepki do toalety włosów pacjentów, bez potrzeby użycia wody, miski. Działanie antybakteryjne. Pakowana
pojedynczo w opakowania foliowe. Zarejestrowana jako wyrób medyczny.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 25 systemy wkładów wielorazowego użytku i aterylne dreny jednorazowego użytku do wstrzykiwacza
Stellant
Część nr: 25

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dwunastogodzinowy zestaw do podawania środka kontrastowego.
Jednorazowy sterylny dren pacjencki.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

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

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 26 zestawy zastawkowe, drenaże zewnętrzne
Część nr: 26

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zastawka lędźwiowo-otrzewnowa.
Worki wymienne do zestawu z pozycji 3.
Zestaw do drenażu zewnętrznego lędźwiowego 50 ml lub 100 ml z workami wymiennymi o objętości 700 ml.
Zestaw do drenażu komorowego.
Zastawka komorowo-otrzewna typu Pudenz ciśnienie średnie i wysokie (do wyboru przez Zamawiającego).
Dren komorowy o dł. 5 cm.
Dren komorowy o dł. 18 cm – 23 cm.
Dren otrzewny z otwartym końcem o dł. 110 cm – 120 cm.
Wielorazowy troaktar do wprowadzania drenu do otrzewnej długości w przedziale 45–65 cm.
Łącznik prosty.
Łącznik trójdrożny.
Wymienne osłonki – koszulki do prowadnicy otrzewnowej w przedziale 45–65 cm.
Dren lędźwiowy do drenażu zewnętrznego.
Antysyfon grawitacyjny typu Siphonx.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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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
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w SIWZ

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 27 pieluchomajtki
Część nr: 27

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Pieluchomajtki dla osób z wysoką inkontynencja o wysokiej chłonności posiadające: cztery elastyczne
przylepcorzepy o szerokości minimum 32 mm, po dwa z prawej i lewej strony, rozciągliwość przylepcorzepów
minimum 1 cm, ściągacze taliowe w przedniej i tylnej części, falbanki pachwinowe skierowane na zewnątrz
pieluchomajtki, wykonane na całości powierzchni z paroprzepuszczalnego laminatu (w części środkowej
jak i w częściach bocznych biodrowych), wyposażone w podwójny wskaźnik wilgotności, wkład chłonny z
antybakteryjnym absorbentem wiążącym wilgoć do postaci żelu i pochłaniającym zapach oraz włókninową
warstwą rozprowadzającą wilgoć po powierzchni wkładu chłonnego. Pakowane po 30 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 28 kompresy
Część nr: 28

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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33140000 Materiały medyczne
33141110 Opatrunki
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kompresy z gazy opatrunkowej sterylne z nitką RTG 10 x 10 cm, ze zakładanymi brzegami 17-nitkowe 16warstwowe a 10 szt.
Kompresy jałowe 7,5 x 7,5 cm, 17-nitkowe, 8-warstwowe, a 40 szt. w kopercie.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 29 dziane elastyczne siatki opatrunkowe
Część nr: 29

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141110 Opatrunki

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dziana elastyczna siatka opatrunkowa służąca do podtrzymywania opatrunku właściwego

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 30 fartuch przedni foliowy
Część nr: 30

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Fartuch przedni foliowy

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 31 żelatynowa gąbka absorbująca hemostatyczna
Część nr: 31

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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33140000 Materiały medyczne
33141110 Opatrunki
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Żelatynowa gąbka absorbująca hemostatyczna ulegająca upłynnieniu w ciągu 2–5 dni dni 70 x 50 x 1 mm.
„Żelatynowa gąbka absorbująca hemostatyczna ulegająca upłynnieniu w ciągu 2–5 dni 70 x 50 x 10 mm”

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 32 maska chirurgiczna 3-warstwowa
Część nr: 32

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Maska chirurgiczna 3-warstwowa zawiązywana na troczki/gumki

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

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

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 33 kwas gadoterowy
Część nr: 33

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kwas gadoterowy 0,5 mmol/ml a 15 ml

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 34 rękawice diagnostyczne z nitrylu
Część nr: 34

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141420 Rękawice chirurgiczne
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
„Rękawice diagnostyczne z nitrylu pokryte polimerem, bezpudrowe, niesterylne, pasujące na prawą i lewą
rękę. Końcówki palców lub cała powierzchnia rękawic teksturowana (zapewniająca dobrą chwytność), bez
zgrubień i pęcherzy, rant mankietu równomiernie zrolowany. Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne.
AQL ≤ 1,0. Siła zerwania przed starzeniem min. 8,0 N, rozciągliwość przed starzeniem min. 650 %. Grubość
rękawicy w części dłoniowej 0,07 mm +/-0,01 mm, na palcach 0,11 mm +/- 0,01 mm, mankiet 0,06 mm +/- 0,01
mm. W kolorach z gamy niebieski–fiolet. Rękawice medyczne zgodne z normą EN 455 1, 2, 3, 4 oraz środek
ochrony osobistej Kategorii III (zgodne z EN 420), posiadające badania jednostki niezależnej na przenikalność
substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 dla co najmniej 4 podstawowych substancji wchodzących w skład
środków chemicznych używanych w placówkach opieki medycznej oraz badania na przenikanie wirusów
zgodnie z normą ASTM F-1671. Badania jednostki niezależnej potwierdzające odporność na przenikanie 70 %
izopropanolu powyżej 30 minut. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności,
numer serii, nazwa i adres producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Opakowania zróżnicowane
kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Pakowane po 100 szt.
Rozmiary: XS, S, M, L, XL”.
Pojemnik/dozownik na rękawice diagnostyczne, wykonany z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na
uszkodzenia mechaniczne, do zamocowania na ścianie. Dostosowany do opakowań rękawic diagnostycznych
pakowanych po 100 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość rękawic / Waga: 30
Cena - Waga: 70

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium. Zasady wniesienia wadium i kwoty
na poszczególne pakiety zawarte są w 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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 art. 25 ust. 5 pkt 1–2 i 4 ustawy Pzp
oraz spełniają określone warunki:
1) zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wydanej przez Głównego Inspektora
Farmaceutycznego (wyłącznie dla pakietów na produkty farmaceutyczne).
Dowodem spełnienia warunków braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, są odpowiednie
informacje zawarte w standardowym formularzu jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1b, ustawy Pzp.
Dowodem spełnienia warunków braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, są odpowiednie
informacje zawarte w standardowym formularzu jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ).
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/09/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

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

IV.2.4)

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

IV.2.6)

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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 18/09/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Sobieskiego 9, budynek A, pokój nr 18.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępny na mini portalu i dokonywane jest
poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.1)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Wrzesień 2021

VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (www.ipin.edu.pl) informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej
zgodnie z treścią rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2017 r. „w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania
i przechowywania dokumentów elektronicznych” (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320 ze zm.) oświadczenie o
przynależności (wraz z informacją, iż członkowie grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w danym
postępowaniu) lub braku przynależności do tej samej grup/y kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.) i złożyli odrębne
oferty lub oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią art. 4 pkt 14 ww. ustawy poprzez
grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub
pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Oświadczenie winno być podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej
usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające
wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. „ o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.) oraz przesłane za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej.
Wyżej wymienione dokumenty – pkt VI SIWZ, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona składa
na wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym jednak niż 10 dni od
otrzymania wezwania przez Wykonawcę.
Dokumenty i oświadczenia winny być złożone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz aktualne na
dzień złożenia.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie ww. oświadczeń i
dokumentów na zasadzie (spełnia / nie spełnia).

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zagadnienie środków ochrony prawnej zostało uregulowane w ustawie Prawo zamówień publicznych w
dziale VI (artykuły od 179 do 198g ustawy Pzp). Dla niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy
odpowiednie dla postępowań, których wartość zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w art. 11
ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/08/2020
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