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14/01/2019    S9    - - Dostawy - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do

ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

I. II. III. IV. VI.

Polska-Częstochowa: Urządzenia medyczne

2019/S 009-015803

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

DAZ.26.001.2019

ul. Bialska 104/118

Częstochowa

42-200

Polska

Tel.: +48 343673674

E-mail: szp@data.pl

Faks: +48 343673674

Kod NUTS: PL224

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpitalparkitka.com.pl

Adres profilu nabywcy: www.szpitalparkitka.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na

adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Odczynniki laboratoryjne, produkty farmaceutyczne, sprzęt medyczny.

Numer referencyjny: DAZ.26.001.2019

II.1.2) Główny kod CPV

33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:

Dostawa odczynników laboratoryjnych, produktów farmaceutycznych oraz sprzętu

medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.NMP. w

Częstochowie.

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:

Odczynniki laboratoryjne dla Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład

Mikrobiologii Klinicznej, Zakład Anatomii Patologicznej, Bank Krwi.

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33696500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL224

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Główny Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:

Odczynniki laboratoryjne, w rodzaju i ilości zabezpieczają parce wszystkich

oddziałów Zamawiającego przez okres 12 miesięcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są

wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie

posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Leki podstawowe (ampułki, tabletki,p.anestetyczne, ipm.docelowy,).

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL224

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Logo magazyn Apteki Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:

Leki podstawowe (ampułki, tabletki,p.anestetyczne, ipm.docelowy,), w rodzaju i

ilości zabezpieczają pracę wszystkich oddziałów Zamawiającego przez okres 18

miesięcy.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są

wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 18

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie

posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Antybiotyki

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL224

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Logo magazyn Apteki Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:

Antybiotyki, w rodzaju i ilości zabezpieczają pracę wszystkich oddziałów

Zamawiającego przez okres 18 miesięcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są

wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 18

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie

posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Albuminy, immunoglobuliny, prep. krwiozastępcze, surowice i szczepionki.

Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL224

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Logo magazyn Apteki Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:

Albuminy, immunoglobuliny, prep. krwiozastępcze, surowice i szczepionki, w

rodzaju i ilości zabezpieczają pracę wszystkich oddziałów Zamawiającego przez

okres 18 miesięcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są

wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 18

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie

posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Odżywianie pozajelitowe, dojelitowe, płyny infuzyjne.

Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL224

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Logo magazyn Apteki Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:

Odżywianie pozajelitowe, dojelitowe, płyny infuzyjne.w rodzaju i ilości

zabezpieczają pracę wszystkich oddziałów Zamawiającego przez okres 18

miesięcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są

wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 18

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

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

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie

posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Preparaty diagnostyczne.

Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL224

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Logo magazyn Apteki Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:

Preparaty diagnostyczne, w rodzaju i ilości zabezpieczają pracę wszystkich

oddziałów Zamawiającego przez okres 18 miesięcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są

wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 18

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie

posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Leki z programów lekowych.

Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL224

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Logo magazyn Apteki Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:

Leki z programów lekowych, w rodzaju i ilości zabezpieczają pracę wszystkich

oddziałów Zamawiającego przez okres 18 miesięcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są

wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
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zakupów

Okres w miesiącach: 18

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie

posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Nici chirurgiczne.

Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL224

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Logo magazyn Apteki Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:

Nici chirurgiczne, w rodzaju i ilości zabezpieczają pracę wszystkich oddziałów

Zamawiającego przez okres 18 miesięcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są

wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 18

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie

posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Leki onkologiczne.

Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL224

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Logo magazyn Apteki Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Leki onkologiczne, w rodzaju i ilości zabezpieczają pracę wszystkich oddziałów

Zamawiającego przez okres 12 miesięcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są

wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 12

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie

posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Zakup mikroskopu operacyjnego (1sz)

Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL224

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.

II.2.4) Opis zamówienia:

Zakup mikroskopu operacyjnego (1sz)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są

wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 2

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Tomograf Komputerowy (1sz)

Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL224

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP

w Częstochowie.

II.2.4) Opis zamówienia:

Tomograf Komputerowy (1sz)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są

wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 2

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

System do planowania leczenia

Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL224

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakładu Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w

Częstochowie.

II.2.4) Opis zamówienia:

System do planowania leczenia

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są

wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 2

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Osprzęt i akcesoria do endoskopów

Część nr: 13
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL224

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Logo magazyn Apteki Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:

Osprzęt i akcesoria do endoskopów,w rodzaju i ilości zabezpieczają pracę

wszystkich oddziałów Zamawiającego przez okres 12 miesięcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są

wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 12

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie

posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Stacja Dializ

Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33692000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL224

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Stacja Dializ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.

II.2.4) Opis zamówienia:

Stacja Dializ Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są

wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 24

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

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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Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie

posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Sprzęt jednorazowy do angioplastyki naczyń obwodowych

Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL224

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Logo magazyn Apteki Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:

Sprzęt jednorazowy do angioplastyki naczyń obwodowych, w rodzaju i ilości

zabezpieczy pracę wszystkich oddziałów Zamawiającego przez okres 12 miesięcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są

wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 12

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie

posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Sprzęt jednorazowy i akcesoria dla Oddziałów OIOM dzieci, Patologia noworodka

oraz Neonatologii.

Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL224

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Logo magazyn Apteki Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:

Sprzęt jednorazowy i akcesoria dla Oddziałów OIOM dzieci, Patologia noworodka

oraz Neonatologii, w rodzaju i ilości zabezpieczy pracę wszystkich oddziałów

Zamawiającego przez okres 24 miesięcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są

wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 24

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie

posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Protezy i implanty ortopedyczne oraz sprzęt jednorazowy dla Oddziału Ortopedii

Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL224

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Logo magazyn Apteki Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:

Protezy i implanty ortopedyczne oraz sprzęt jednorazowy dla Oddziału Ortopedii,

w rodzaju i ilości zabezpieczają pracę wszystkich oddziałów Zamawiającego przez

okres 12 miesięcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są

wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 12

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie

posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Zestaw do dializy otrzewnowej CADO i ADO

Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL224

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Logo magazyn Apteki Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:

Zestaw do dializy otrzewnowej CADO i ADO, w rodzaju i ilości zabezpieczają pracę

wszystkich oddziałów Zamawiającego przez okres 12 miesięcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są

wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 12

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie

posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Implanty neurochirurgiczne, sprzęt neurochirurgiczny jednorazowego użytku

Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL224

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Logo magazyn Apteki Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:

Implanty neurochirurgiczne, sprzęt neurochirurgiczny jednorazowego użytku w

rodzaju i ilości zabezpieczają pracę wszystkich oddziałów Zamawiającego przez

okres 24 miesięcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są

wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 24

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie

posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:

Wyroby medyczne i sprzęt jednorazowego użytku do zabiegów

elektrofizjologicznych

Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL224

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Logo magazyn Apteki Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:

Wyroby medyczne i sprzęt jednorazowego użytku do zabiegów

elektrofizjologicznych, w rodzaju i ilości zabezpieczają pracę wszystkich

oddziałów Zamawiającego przez okres 12 miesięcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są

wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 12

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie

posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku

Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL224

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Logo magazyn Apteki Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku, w rodzaju i ilości zabezpieczy pracę

wszystkich oddziałów Zamawiającego przez okres 24 miesięcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są

wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 24

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie

posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Wyroby medyczne i sprzęt jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki

Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL224

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Logo magazyn Apteki Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:

Wyroby medyczne i sprzęt jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki, w

rodzaju i ilości zabezpieczają pracę wszystkich oddziałów Zamawiającego przez

okres 24 miesięcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są

wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 24

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie

posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

01/04/2019

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

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
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

IV.1) Opis

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

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.2.5) Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

01/04/2019

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

Polska

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

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez

Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone

w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom

wpisanym na listę, o której mowa w art., 154 pkt. 5 ustawy.

2. 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.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,

spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią

przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się

z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie

jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu

środków komunikacji elektronicznej.

5. 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 albo w

terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
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6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia

publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 oraz w ust. 6 powyżej

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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

Postępu 17 A

Warszawa

02-676

Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/01/2019
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