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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150292-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
2017/S 078-150292

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
PL314
ul. Biernackiego 9
Lublin
20-089
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Szydłowska – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel.:  +48 817403934
E-mail: marzena.szydlowska@janbozy.pl 
Faks:  +48 817403934
Kod NUTS: PL314
Adresy internetowe:
Główny adres: www.janbozy.lublin.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.janbozy.lublin.pl
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

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego, zestawów do szycia łąkotek, wszczepów ortopedycznych, błon
hialuronowych oraz akcesoriów do sterylizacji i ochrony indywidualnej.
Numer referencyjny: DZP.3311-08/2017

II.1.2) Główny kod CPV
33141000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:marzena.szydlowska@janbozy.pl
www.janbozy.lublin.pl
www.janbozy.lublin.pl
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego, środków ochrony indywidualnej dla potrzeb
Szpitala, akcesoriów do sterylizacji do Centralnej Sterylizatorni oraz błon hialuronowych, zestawów do
szycia łąkotek, wszczepów ortopedycznych z przeznaczeniem na Blok Operacyjny, zlokalizowany przy
ul. Kruczkowskiego 21, dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego, wraz z uruchomieniem depozytu
i udostępnieniem instrumentarium, stanowiących 32 odrębne zadania. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, wymagania Zamawiającego w stosunku do poszczególnych zadań oraz zakres w minimalnej
konfiguracji, spełniający parametry techniczne i użytkowe w stosunku do ww. zadań zawiera Załącznik nr 1 do
SIWZ. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem
udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

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:
Zadanie nr 1 – Dostawa akcesoriów do pulsoksymetrów Radical,
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Medyczny ul. Biernackiego 9, w Lublinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Akcesoria do pulsoksymetrów Radical – 9 pozycji asortymentowych,

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
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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Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 1, na potwierdzenie
wymagań Zamawiającego, zgodnie z zasadami w SIWZ, ppkt. 8.6.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 2 – Dostawa zestawów do szynowania, prowadników i igieł,
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141642

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Medyczny ul. Biernackiego 9, w Lublinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestawy do szynowania, prowadniki i igły – 6 pozycji asortymentowych,

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
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
Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 2, na potwierdzenie
wymagań Zamawiającego, zgodnie z zasadami w SIWZ, ppkt. 8.6.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 3 – Dostawa kraników, ramp oraz kaset,
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Medyczny ul. Biernackiego 9, w Lublinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Kraniki, rampy oraz kasety – 5 pozycji asortymentowych,

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
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
Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 3, na potwierdzenie
wymagań Zamawiającego, zgodnie z zasadami w SIWZ, ppkt. 8.6.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 4 – Dostawa układów oddechowych do respiratora Monnal T 50,
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33157200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Medyczny ul. Biernackiego 9, w Lublinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Układy oddechowe do respiratora Monnal T 50 – 1 pozycja asortymentowa,

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
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
Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 4, na potwierdzenie
wymagań Zamawiającego, zgodnie z zasadami w SIWZ, ppkt. 8.6.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 5 – Dostawa filtrów bakteryjnych do respiratora Monnal T 50,
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Medyczny ul. Biernackiego 9, w Lublinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Filtry bakteryjne do respiratora Monnal T 50 – 1 pozycja asortymentowa,

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
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
Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 5, na potwierdzenie
wymagań Zamawiającego, zgodnie z zasadami w SIWZ, ppkt. 8.6.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 6 – Dostawa akcesoriów i nawilżaczy,
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Medyczny ul. Biernackiego 9, w Lublinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Akcesoria i nawilżacze – 4 pozycje asortymentowe,

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
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
Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 6, na potwierdzenie
wymagań Zamawiającego, zgodnie z zasadami w SIWZ, ppkt. 8.6.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 7 – Dostawa akcesoriów do ciągłej terapii nerkozastępczej,
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Medyczny ul. Biernackiego 9, w Lublinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Akcesoria do ciągłej terapii nerkozastępczej – 4 pozycje asortymentowe,

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
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
Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 7, na potwierdzenie
wymagań Zamawiającego, zgodnie z zasadami w SIWZ, ppkt. 8.6.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 8 – Dostawa pojemników twardo-ściennych do zbiórki odpadów medycznych,
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33692800

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Medyczny ul. Biernackiego 9, w Lublinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pojemniki twardo-ścienne do zbiórki odpadów medycznych – 8 pozycji asortymentowych,

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
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
Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 8, na potwierdzenie
wymagań Zamawiającego, zgodnie z zasadami w SIWZ, ppkt. 8.6.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 9 – Dostawa szczypiec biopsyjnych.
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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34928480

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Medyczny ul. Biernackiego 9, w Lublinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczypce biopsyjne – 2 pozycje asortymentowe.

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
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
Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 9, na potwierdzenie
wymagań Zamawiającego, zgodnie z zasadami w SIWZ, ppkt. 8.6.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 10 – Dostawa butelek szklanych.
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39225710

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Medyczny ul. Biernackiego 9, w Lublinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Butelki szklane, smoczki – 3 pozycje asortymentowe.

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
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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
Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 10, na potwierdzenie
wymagań Zamawiającego, zgodnie z zasadami w SIWZ, ppkt. 8.6.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 11 – Dostawa ostrzy wymiennych do strzygarek chirurgicznych,
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Medyczny ul. Biernackiego 9, w Lublinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Ostrza wymienne do strzygarek chirurgicznych – 2 pozycje asortymentowe.

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
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
Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 11, na potwierdzenie
wymagań Zamawiającego, zgodnie z zasadami w SIWZ, ppkt. 8.6.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 12 – Dostawa drenów do pompy objętościowej i zestawów do znieczuleń,
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33171300
33141640

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Medyczny ul. Biernackiego 9, w Lublinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dreny do pompy objętościowej i zestawy do znieczuleń – 3 pozycje asortymentowe.

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
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
Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 12, na potwierdzenie
wymagań Zamawiającego, zgodnie z zasadami w SIWZ, ppkt. 8.6.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 13 – Dostawa rękawic do procedur wysokiego ryzyka,
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Medyczny ul. Biernackiego 9, w Lublinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Rękawice do procedur wysokiego ryzyka – 5 pozycji asortymentowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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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
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
Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 13, na potwierdzenie
wymagań Zamawiającego, zgodnie z zasadami w SIWZ, ppkt. 8.6.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 14 – Dostawa akcesoriów do respiratora Fabian, filtrów do inkubatorów.
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Medyczny ul. Biernackiego 9, w Lublinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Akcesoria do respiratora Fabian, filtry do inkubatorów – 8 pozycji asortymentowych.

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
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
Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 14, na potwierdzenie
wymagań Zamawiającego, zgodnie z zasadami w SIWZ, ppkt. 8.6.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 15 – Dostawa akcesoriów do respiratora SensorMedicus 3100A,
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33157200
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Medyczny ul. Biernackiego 9, w Lublinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Akcesoria do respiratora Fabian, filtry do inkubatorów – 8 pozycji asortymentowych.

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
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
Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 15, na potwierdzenie
wymagań Zamawiającego, zgodnie z zasadami w SIWZ, ppkt. 8.6.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 16 – Dostawa cewników urologicznych, do drenażu,
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Magazyn Medyczny ul. Biernackiego 9, w Lublinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Cewniki urologiczne, do drenażu – 10 pozycji asortymentowych.

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
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
Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 16, na potwierdzenie
wymagań Zamawiającego, zgodnie z zasadami w SIWZ, ppkt. 8.6.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 17 – Dostawa cewników do odsysania, karmienia, drenażu i pojemników,
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Medyczny ul. Biernackiego 9, w Lublinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Cewniki do odsysania, karmienia, drenażu i pojemniki – 14 pozycji asortymentowych.

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
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
Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 17, na potwierdzenie
wymagań Zamawiającego, zgodnie z zasadami w SIWZ, ppkt. 8.6.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 18 – Dostawa pessariów oraz szybkich testów ureazowych mokrych,
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Medyczny ul. Biernackiego 9, w Lublinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pessaria oraz szybkie testy ureazowe mokre – 2 pozycje asortymentowe.

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
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
Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 18, na potwierdzenie
wymagań Zamawiającego, zgodnie z zasadami w SIWZ, ppkt. 8.6.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 19 – Dostawa zestawów zabezpieczających do endoskopów,
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Medyczny ul. Biernackiego 9, w Lublinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestawy zabezpieczające do endoskopów – 1 pozycja asortymentowa.

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
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
Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 19, na potwierdzenie
wymagań Zamawiającego, zgodnie z zasadami w SIWZ, ppkt. 8.6.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 20 – Dostawa jednorazowych przedłużaczy do aparatu NUOVA/05,
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Medyczny ul. Biernackiego 9, w Lublinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Jednorazowe przedłużacze do aparatu NUOVA/05, – 1 pozycja asortymentowa.

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
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
Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 20, na potwierdzenie
wymagań Zamawiającego, zgodnie z zasadami w SIWZ, ppkt. 8.6.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 21 – Dostawa kocyków grzewczych do aparatu Mistral Air
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Medyczny ul. Biernackiego 9, w Lublinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Jednorazowe przedłużacze do aparatu NUOVA/05, – 1 pozycja asortymentowa.

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
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
Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 21, na potwierdzenie
wymagań Zamawiającego, zgodnie z zasadami w SIWZ, ppkt. 8.6.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 22 – Dostawa szczoteczek endoskopowych
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Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Medyczny ul. Biernackiego 9, w Lublinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczoteczka endoskopowa – 1 pozycja asortymentowa.

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
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
Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 22, na potwierdzenie
wymagań Zamawiającego, zgodnie z zasadami w SIWZ, ppkt. 8.6.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 23 – Dostawa akcesoriów do sterylizacji
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Medyczny ul. Biernackiego 9, w Lublinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Plomby, szczotki, czyściki, tabletki, tabliczki, włóknina, wkładki, okulary, narożniki – 13 pozycji
asortymentowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) 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
Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 23, na potwierdzenie
wymagań Zamawiającego, zgodnie z zasadami w SIWZ, ppkt. 8.6.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 24 – Dostawa torby sterylnej do zabezpieczania pola operacyjnego,
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Medyczny ul. Biernackiego 9, w Lublinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Torba do zabezpieczania pola operacyjnego – 1 pozycja asortymentowa.

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
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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Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 24, na potwierdzenie
wymagań Zamawiającego, zgodnie z zasadami w SIWZ, ppkt. 8.6.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 25 – Dostawa zestawów do szycia łąkotek, poz. nr 1
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Blok Operacyjny, dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego, ul. Kuczkowskiego 21, w Lublinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do szycia łąkotek – 1 pozycja asortymentowa.

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
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
Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 25, na potwierdzenie
wymagań Zamawiającego, zgodnie z zasadami w SIWZ, ppkt. 8.6.
Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na zasadzie złożenia do depozytu znajdującego się na
Bloku Operacyjnym po minimum 1 szt. asortymentu wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 25 – Dostawa zestawów do szycia łąkotek, poz. nr 2
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Blok Operacyjny, dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego, ul. Kuczkowskiego 21, w Lublinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do szycia łąkotek – 1 pozycja asortymentowa.

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
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
Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 25, na potwierdzenie
wymagań Zamawiającego, zgodnie z zasadami w SIWZ, ppkt. 8.6.
Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na zasadzie złożenia do depozytu znajdującego się na
Bloku Operacyjnym po minimum 1 szt. asortymentu wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do SIWZ,

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 26 – Dostawa wszczepów przynasadowych stawu biodrowego,
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Blok Operacyjny, dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego, ul. Kuczkowskiego 21, w Lublinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wszczepy przynasadowe stawu biodrowego, – 4 pozycje asortymentowe.

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
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
Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 26, na potwierdzenie
wymagań Zamawiającego, zgodnie z zasadami w SIWZ, ppkt. 8.6.
Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na zasadzie złożenia do depozytu znajdującego się na
Bloku Operacyjnym po minimum 1 szt. każdego rodzaju asortymentu wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do
SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 27 – Dostawa membran hialuronowych,
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Blok Operacyjny, dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego, ul. Kuczkowskiego 21, w Lublinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Membrany hialuronowe – 2 pozycje asortymentowe.

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
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
Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 27, na potwierdzenie
wymagań Zamawiającego, zgodnie z zasadami w SIWZ, ppkt. 8.6.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 28 – Dostawa cewników do kaniulacji żyły centralnej,
Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Medyczny ul. Biernackiego 9, w Lublinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestawy do kaniulacji żył centralnych – 2 pozycje asortymentowe.

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
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
Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 28, na potwierdzenie
wymagań Zamawiającego, zgodnie z zasadami w SIWZ, ppkt. 8.6.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 29 – Dostawa akcesoriów do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO i stabilizatorów.
Część nr: 30

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000
33141200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Medyczny ul. Biernackiego 9, w Lublinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Akcesoria do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO oraz stablizatory rurki intubacyjnej dla noworodka – 3
pozycje asortymentowe.

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
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
Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 29, na potwierdzenie
wymagań Zamawiającego, zgodnie z zasadami w SIWZ, ppkt. 8.6.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 30 – Dostawa worka ogrzewającego do transportu noworodka,
Część nr: 31

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Medyczny ul. Biernackiego 9, w Lublinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Worek ogrzewający do transportu noworodka – 1 pozycja asortymentowa.

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
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
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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
Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 30, na potwierdzenie
wymagań Zamawiającego, zgodnie z zasadami w SIWZ, ppkt. 8.6.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 31 – Dostawa środków ochrony indywidulanej,
Część nr: 32

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33199000
39518000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Medyczny ul. Biernackiego 9, w Lublinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Środki ochrony indywidualnej – 8 pozycji asortymentowych.

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
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
Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 31, na potwierdzenie
wymagań Zamawiającego, zgodnie z zasadami w SIWZ, ppkt. 8.6.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 32 – Dostawa wanienek do dezynfekcji.
Część nr: 33

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33191000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Medyczny ul. Biernackiego 9, w Lublinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wanienki do dezynfekcji – 4 pozycje asortymentowe.

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
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
Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji asortymentu zaoferowanego w Zadaniu 32, na potwierdzenie
wymagań Zamawiającego, zgodnie z zasadami w SIWZ, ppkt. 8.6.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej.

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:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek ten zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca
przedłoży wraz z ofertą prawidłowo wypełniony druk oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ/
ESPD).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w postaci
opłaconej polisy wraz z dowodem jej opłacenia, a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 1 832 87,24 zł, w
przypadku składania ofert na wszystkie zadania.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W przypadku składania ofert na wybrane zadania, o wartości nie niższej niż suma dla wartości zadań, na które
jest składana oferta:
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Numer Zadania/ Ubezpieczenie o wartości w PLN;
Zadanie nr 1 – 290 445,00;
Zadanie nr 2 – 76 300,00;
Zadanie nr 3 – 69 500,00;
Zadanie nr 4 – 75 000,00;
Zadanie nr 5 – 42 800,00;
Zadanie nr 6 – 70 570,00;
Zadanie nr 7 – 150 000,00;
Zadanie nr 8 – 50 000,00;
Zadanie nr 9 – 12 000,00;
Zadanie nr 10 – 5 369,49;
Zadanie nr 11 – 30 000,00;
Zadanie nr 12 – 96 100,00;
Zadanie nr 13 – 21 528,00;
Zadanie nr 14 – 18 200,00;
Zadanie nr 15 – 47 962,00;
Zadanie nr 16 – 40 642,00;
Zadanie nr 17 – 41 698,00;
Zadanie nr 18 – 12 800,00;
Zadanie nr 19 – 11 580,00;
Zadanie nr 20 – 17 200,00;
Zadanie nr 21 – 26 600,00;
Zadanie nr 22 – 15 000,00;
Zadanie nr 23 – 160 505,65;
Zadanie nr 24 – 8 500,00;
Zadanie nr 25/poz. 1 – 18 000,00;
Zadanie nr 25/poz. 2 – 32 000,00;
Zadanie nr 26 – 160 000,00;
Zadanie nr 27 – 70 000,00;
Zadanie nr 28 – 32 000,00;
Zadanie nr 29 – 67 440,00;
Zadanie nr 30 – 5 000,00;
Zadanie nr 31 – 51 788,00;
Zadanie nr 32 – 6 350,00;
Łącznie zad. nr 1-32: 1 832 878,24;
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, minimalny poziom zdolności finansowej musi
odpowiadać sumie ubezpieczenia dla zadań, na które jest składana oferta, np. dla Zad. nr 1 i Zad. nr 2, wymaga
się spełnienia warunku min: 366 745,00 zł dla sumy gwarancyjnej.
Podmioty występujące wspólnie: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, warunki określone w pkt. 5.1.b) mogą być spełnione wspólnie przez wszystkich Wykonawców albo
w całości tylko przez jednego z nich.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

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

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
4.1. Dostawy przedmiotu zamówienia określonego w zadaniach 1-32, sukcesywnie zgodnie z
zapotrzebowaniem Zamawiającego przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, według
przekazywanych na bieżąco potrzeb staraniem i na koszt Wykonawcy.
4.2. Realizacja zamówień cząstkowych nie później niż w ciągu 7 dni, od otrzymania zamówienia – dot.
zadaniach 1-24,27-32.
4.3. Termin na utworzenie depozytu, nie później niż w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy – dot. zadania nr
25,26.
4.4. Termin na uzupełnienie depozytu maksymalnie 2 dni od daty przesłania protokołu zużycia – dot. zadania nr
25,26.
4.5. Forma i termin płatności: (przelew 60 dni).

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: 30/05/2017
Czas lokalny: 12:00

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

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

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/05/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Lublin, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, ul. Biernackiego 9, kod 20-089, Sala
Konferencyjna, budynek administracji.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
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Wrzesień 2017 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Każdy z Wykonawców ma obowiązek wnieść wadium przetargowe w wysokości sumy kwot wskazanych dla
zadań, w których Wykonawca przystępuje do postępowania odpowiednio, na kwotę:
Numer zadania/ Wartość w PLN:
Zadanie nr 1 – 5 809,00
Zadanie nr 2 – 1 526,00
Zadanie nr 3 – 1 390,00
Zadanie nr 4 – 1 500,00
Zadanie nr 5 – 856,00
Zadanie nr 6 – 1 524,00
Zadanie nr 7 – 3 000,00
Zadanie nr 8 – 1 000,00
Zadanie nr 9 – 240,00
Zadanie nr 10 – 107,00
Zadanie nr 11 – 600,00
Zadanie nr 12 – 1 922,00
Zadanie nr 13 – 431,00
Zadanie nr 14 – 364,00
Zadanie nr 15 – 959,00
Zadanie nr 16 – 813,00
Zadanie nr 17 – 834,00
Zadanie nr 18 – 256,00
Zadanie nr 19 – 232,00
Zadanie nr 20 – 344,00
Zadanie nr 21 – 532,00
Zadanie nr 22 – 300,00
Zadanie nr 23 – 3 210,00
Zadanie nr 24 – 170,00
Zadanie nr 25/ poz. 1 – 360,00
Zadanie nr 25/poz. 2 – 640,00
Zadanie nr 26 – 3 200,00
Zadanie nr 27 – 1 400,00
Zadanie nr 28 – 640,00
Zadanie nr 29 – 1 349,00
Zadanie nr 30 – 100,00
Zadanie nr 31 – 1 036,00
Zadanie nr 32 – 127,00
Łącznie zad. nr 1-32: 36 770,00.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art.45 ust.6
Prawa zamówień publicznych. Należy złożyć kopię dowodu potwierdzającego opłacenia wadium.
2. Zmiany do umowy. Strony ustalają, że każda zmiana umowy może nastąpić zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp.
Ponadto Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku:
— zad. nr 1-24,28-32
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a) zmiany nazwy produktu, nazwy producenta, nazwy handlowej, numeru katalogowego produktu, przy
niezmienionym produkcie,
b) jeżeli Wykonawca nie będzie miał możliwości dostarczenia zamiennika w cenie przetargowej z uwagi na
zagrożenie rażącą stratą dla Wykonawcy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego produktu z umowy
bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę, przy czym po stronie Wykonawcy leży obowiązek
udowodnienia okoliczności zagrożenia rażącą stratą,
c) zmiany produktu, jeśli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie produktów
wskazanych w ofercie, w szczególności przyczyną taką może być wycofanie z obrotu lub zaprzestanie ich
produkcji, pod warunkiem, iż nowy produkt posiada parametry nie gorsze niż produkt wskazany w ofercie
Wykonawcy.
Po stronie Wykonawcy leży obowiązek udokumentowania powyższych okoliczności
3. W okresie obowiązywania umowy ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku
VAT. Strony umowy sporządzą wówczas stosowny aneks do umowy, przy czym nowa stawka podatku VAT
obowiązywała będzie po dniu podpisania aneksu przez Strony umowy.
Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, okoliczności mogące stanowić podstawę
zmiany umowy powinny być uzasadnione, a w miarę możliwości również udokumentowane przez Wykonawcę.
— zad. nr 24-27:
Strony zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że każda zmiana umowy może
nastąpić według zasad i warunków określonych w przywołanym przepisie, a ponadto, gdy:
a) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);
b) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT – cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto;
c) w przypadku zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego, nazwy producenta – przy niezmienionym
produkcie;
e) nastąpił brak produktów na rynku przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie
produkcji) – istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktu równoważnego,
ale przy cenie nie wyższej niż w umowie;
f) w przypadku zaistnienia incydentu medycznego – możliwość wprowadzenia produktu równoważnego, o tych
samych parametrach i zastosowaniu;
Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie a okoliczności mogące stanowić podstawę
zmiany umowy powinny być uzasadnione, a w miarę możliwości również udokumentowane przez Wykonawcę.
Powyższe zmiany nie mogą skutkować wzrostem cen netto przedmiotu zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17A
Warszawa
06-676
Polska
Tel.:  +48 224587800
Faks:  +48 224587801

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego ustawowych zasad udzielania zamówień przysługują środki odwoławcze
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przewidziane w Dziale VI, Rozdział 2, Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze
zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17A
Warszawa
06-676
Polska
Tel.:  +48 224587800
Faks:  +48 224587801

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/04/2017
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