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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Częstochowa: Urządzenia medyczne
2020/S 001-000128

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
Krajowy numer identyfikacyjny: DEZ.26.001.2020
Adres pocztowy: ul. Bialska 104/118
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL224
Kod pocztowy: 42-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Renata Noremberg
E-mail: szp@data.pl 
Tel.:  +48 343673674
Faks:  +48 343673674
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalparkitka.com.pl
Adres profilu nabywcy: www.szpitalparkitka.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpitalparkitka.com.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://szpitalparkitka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://szpitalparkitka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

mailto:szp@data.pl
www.szpitalparkitka.com.pl
www.szpitalparkitka.com.pl
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II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku, sterylny i niesterylny; aparatury
medycznej; produktów farmaceutycznych; odczynników i testów laboratoryjnych;
Numer referencyjny: DEZ.26.001.2020

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1) Wyroby medyczne do rekonstrukcji piersi,
2) implanty neurochirurgiczne, sprzęt neurochirurgiczny jednorazowego użytku,
3) okulistyczne materiały medyczne,
4) rękawice niesterylne medyczne i niemedyczne – 15 m-cy,
5) zestawy do dializy otrzewnowej,
6) wyroby medyczne i sprzęt j.u. do angioplastyki,
7) sprzęt jednorazowego użytku do pobierania krwi w systemie zamkniętym i w systemie otwartym – 24 m-ce,
8) zestawy obłożeniowe jednorazowe do zabiegów operacyjnych na trakcie operacyjnym,
9) materiały opatrunkowe – 24 m-ce,
10) ochronne i higieniczne wyroby j.u. – 24 m-ce,
11) sprzęt medyczny jednorazowego użytku – 24 m-ce,
12) staplery i ładunki jednorazowego użytku oraz osprzęt do generatora GEN 11 – 24 m-ce,
13) oprzyrządowanie j.u. do dermatomu, siatkownicy, klipsownicy, popmy ACP – 24 m-ce,
14) płyny dializayjne, materiały j.u. do prowadzenia zabiegów nerkozastepczych – 24 m-ce,
15) osprzęt i akcesoria do endoskopów – ciąg dalszy w sekcji IV.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
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 do rekonstrukcji piersi
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Loco magazyn apteki zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
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Niniejsze ogłoszenie jest wstępnym ogłoszeniem informacyjnym, dlatego też rodzaj i ilość dostaw niezbędny
na zabezpieczenia funkcjonowania komórek organizacyjnych szpitala przez okres 12 miesięcy, zostanie
szczegółowo określony w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, adekwatnej dla
postępowań przetargowych, obejmujących asortyment, o którym mowa w sekcji II.2.1).

II.2.5) Kryteria udzielenia 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 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: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Loco magazyn apteki zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Niniejsze ogłoszenie jest wstępnym ogłoszeniem informacyjnym, dlatego też rodzaj i ilość dostaw niezbędny
na zabezpieczenia funkcjonowania komórek organizacyjnych szpitala przez okres 12 miesięcy, zostanie
szczegółowo określony w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, adekwatnej dla
postępowań przetargowych, obejmujących asortyment, o którym mowa w sekcji II.2.1).

II.2.5) Kryteria udzielenia 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 w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Okulistyczne materiały medyczne
Część nr: 3
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Loco magazyn apteki zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Niniejsze ogłoszenie jest wstępnym ogłoszeniem informacyjnym, dlatego też rodzaj i ilość dostaw niezbędny
na zabezpieczenia funkcjonowania komórek organizacyjnych szpitala przez okres 12 miesięcy, zostanie
szczegółowo określony w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, adekwatnej dla
postępowań przetargowych, obejmujących asortyment, o którym mowa w sekcji II.2.1).

II.2.5) Kryteria udzielenia 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 w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rękawice niesterylne nedyczne i niemedyczne na okres 15 m-cy
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Loco magazyn apteki zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Niniejsze ogłoszenie jest wstępnym ogłoszeniem informacyjnym, dlatego też rodzaj i ilość dostaw niezbędny
na zabezpieczenia funkcjonowania komórek organizacyjnych szpitala przez okres 15 miesięcy, zostanie
szczegółowo określony w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, adekwatnej dla
postępowań przetargowych, obejmujących asortyment, o którym mowa w sekcji II.2.1).

II.2.5) Kryteria udzielenia 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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zestawy do dializy otrzewnowej
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Loco magazyn apteki zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Niniejsze ogłoszenie jest wstępnym ogłoszeniem informacyjnym, dlatego też rodzaj i ilość dostaw niezbędny
na zabezpieczenia funkcjonowania komórek organizacyjnych szpitala przez okres 12 miesięcy, zostanie
szczegółowo określony w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, adekwatnej dla
postępowań przetargowych, obejmujących asortyment, o którym mowa w sekcji II.2.1).

II.2.5) Kryteria udzielenia 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 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 do angioplastyki
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Loco magazyn apteki zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Niniejsze ogłoszenie jest wstępnym ogłoszeniem informacyjnym, dlatego też rodzaj i ilość dostaw niezbędny
na zabezpieczenia funkcjonowania komórek organizacyjnych szpitala przez okres 12 miesięcy, zostanie
szczegółowo określony w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, adekwatnej dla
postępowań przetargowych, obejmujących asortyment, o którym mowa w sekcji II.2.1).
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II.2.5) Kryteria udzielenia 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 w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sprzęt jednorazowego uzytku do pobierania krwi w systemie zamkniętym i w systemie otwartym na okres 24 m-
cy
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Loco magazyn apteki zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Niniejsze ogłoszenie jest wstępnym ogłoszeniem informacyjnym, dlatego też rodzaj i ilość dostaw niezbędny
na zabezpieczenia funkcjonowania komórek organizacyjnych szpitala przez okres 24 miesięcy, zostanie
szczegółowo określony w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, adekwatnej dla
postępowań przetargowych, obejmujących asortyment, o którym mowa w sekcji II.2.1).

II.2.5) Kryteria udzielenia 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 w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zestawy obłożeniowe jednorazowe do zabiegów operacyjnych na Trakcie Operacyjnym
Część nr: 8

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:
Loco magazyn apteki zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Niniejsze ogłoszenie jest wstępnym ogłoszeniem informacyjnym, dlatego też rodzaj i ilość dostaw niezbędny
na zabezpieczenia funkcjonowania komórek organizacyjnych szpitala przez okres 12 miesięcy, zostanie
szczegółowo określony w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, adekwatnej dla
postępowań przetargowych, obejmujących asortyment, o którym mowa w sekcji II.2.1).

II.2.5) Kryteria udzielenia 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 w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Materiały opatrunkowe na okres 24 m-cy
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Loco magazyn apteki zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Niniejsze ogłoszenie jest wstępnym ogłoszeniem informacyjnym, dlatego też rodzaj i ilość dostaw niezbędny
na zabezpieczenia funkcjonowania komórek organizacyjnych szpitala przez okres 24 miesięcy, zostanie
szczegółowo określony w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, adekwatnej dla
postępowań przetargowych, obejmujących asortyment, o którym mowa w sekcji II.2.1).

II.2.5) Kryteria udzielenia 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 w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ochronne i higieniczne wyroby j.u. na okres 24 m-cy
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:
Loco magazyn apteki zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Niniejsze ogłoszenie jest wstępnym ogłoszeniem informacyjnym, dlatego też rodzaj i ilość dostaw niezbędny
na zabezpieczenia funkcjonowania komórek organizacyjnych szpitala przez okres 24 miesięcy, zostanie
szczegółowo określony w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, adekwatnej dla
postępowań przetargowych, obejmujących asortyment, o którym mowa w sekcji II.2.1).

II.2.5) Kryteria udzielenia 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 w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sprzęt medyczny jednorazowego użytku na okres 24 m-cy
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Loco magazyn apteki zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Niniejsze ogłoszenie jest wstępnym ogłoszeniem informacyjnym, dlatego też rodzaj i ilość dostaw niezbędny
na zabezpieczenia funkcjonowania komórek organizacyjnych szpitala przez okres 24 miesięcy, zostanie
szczegółowo określony w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, adekwatnej dla
postępowań przetargowych, obejmujących asortyment, o którym mowa w sekcji II.2.1).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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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 w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Staplery i ładunki jednorazowego użytku oraz osprzęt do Generatora GEN 11 na okres 24 m-cy
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:
Loco magazyn apteki zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Niniejsze ogłoszenie jest wstępnym ogłoszeniem informacyjnym, dlatego też rodzaj i ilość dostaw niezbędny
na zabezpieczenia funkcjonowania komórek organizacyjnych szpitala przez okres 24 miesięcy, zostanie
szczegółowo określony w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, adekwatnej dla
postępowań przetargowych, obejmujących asortyment, o którym mowa w sekcji II.2.1).

II.2.5) Kryteria udzielenia 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 w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Oprzyrządowanie jednorazowego użytku do dermatomu,siatkownicy,klipsownicy,pompy na okres 24 m-cy
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Loco magazyn apteki zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
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Niniejsze ogłoszenie jest wstępnym ogłoszeniem informacyjnym, dlatego też rodzaj i ilość dostaw niezbędny
na zabezpieczenia funkcjonowania komórek organizacyjnych szpitala przez okres 24 miesięcy, zostanie
szczegółowo określony w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, adekwatnej dla
postępowań przetargowych, obejmujących asortyment, o którym mowa w sekcji II.2.1).

II.2.5) Kryteria udzielenia 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 w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Płyny dializacyjne, materiały jednorazowego użytku do prowadzenia zabiegów nerkozastepczych na okres 24
m-cy
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Loco magazyn apteki zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Niniejsze ogłoszenie jest wstępnym ogłoszeniem informacyjnym, dlatego też rodzaj i ilość dostaw niezbędny
na zabezpieczenia funkcjonowania komórek organizacyjnych szpitala przez okres 24 miesięcy, zostanie
szczegółowo określony w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, adekwatnej dla
postępowań przetargowych, obejmujących asortyment, o którym mowa w sekcji II.2.1).

II.2.5) Kryteria udzielenia 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 w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Osprzet i akcesoria do endoskopów
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Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Loco magazyn apteki zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Niniejsze ogłoszenie jest wstępnym ogłoszeniem informacyjnym, dlatego też rodzaj i ilość dostaw niezbędny
na zabezpieczenia funkcjonowania komórek organizacyjnych szpitala przez okres 24 miesięcy, zostanie
szczegółowo określony w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, adekwatnej dla
postępowań przetargowych, obejmujących asortyment, o którym mowa w sekcji II.2.1).

II.2.5) Kryteria udzielenia 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 w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wyroby medyczne i sprzet jednorazowego użytku dla Pracwowni Hemodynamiki oraz do zabiegów krioablacji i
elektrofizjologicznych na okres 24 m-cy
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Loco magazyn apteki zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Niniejsze ogłoszenie jest wstępnym ogłoszeniem informacyjnym, dlatego też rodzaj i ilość dostaw niezbędny
na zabezpieczenia funkcjonowania komórek organizacyjnych szpitala przez okres 24 miesięcy, zostanie
szczegółowo określony w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, adekwatnej dla
postępowań przetargowych, obejmujących asortyment, o którym mowa w sekcji II.2.1).

II.2.5) Kryteria udzielenia 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
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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 w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sprzęt i wyroby medyczne dla Stacji Dializ na okres 24 m-cy
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Loco magazyn apteki zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Niniejsze ogłoszenie jest wstępnym ogłoszeniem informacyjnym, dlatego też rodzaj i ilość dostaw niezbędny
na zabezpieczenia funkcjonowania komórek organizacyjnych szpitala przez okres 24 miesięcy, zostanie
szczegółowo określony w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, adekwatnej dla
postępowań przetargowych, obejmujących asortyment, o którym mowa w sekcji II.2.1).

II.2.5) Kryteria udzielenia 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 w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zestawy do implantacji portów żylnych wysoko i niskoprofilowych oraz niskoprofilowych(micro) na okres 24 m-cy
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Loco magazyn apteki zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Niniejsze ogłoszenie jest wstępnym ogłoszeniem informacyjnym, dlatego też rodzaj i ilość dostaw niezbędny
na zabezpieczenia funkcjonowania komórek organizacyjnych szpitala przez okres 24 miesięcy, zostanie
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szczegółowo określony w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, adekwatnej dla
postępowań przetargowych, obejmujących asortyment, o którym mowa w sekcji II.2.1).

II.2.5) Kryteria udzielenia 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 w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Protezy i implanty ortopedyczne na okres 24 m-cy
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Loco magazyn apteki zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Niniejsze ogłoszenie jest wstępnym ogłoszeniem informacyjnym, dlatego też rodzaj i ilość dostaw niezbędny
na zabezpieczenia funkcjonowania komórek organizacyjnych szpitala przez okres 24 miesięcy, zostanie
szczegółowo określony w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, adekwatnej dla
postępowań przetargowych, obejmujących asortyment, o którym mowa w sekcji II.2.1).

II.2.5) Kryteria udzielenia 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 w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Łóżka szpitalne dla oddziałów WSZS
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Loco siedziba zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Niniejsze ogłoszenie jest wstępnym ogłoszeniem informacyjnym, dlatego też rodzaj i ilość dostaw niezbędny
na zabezpieczenia funkcjonowania komórek organizacyjnych szpitala, zostanie szczegółowo określony w
załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, adekwatnej dla postępowania przetargowego,
obejmującego asortyment, o którym mowa w sekcji II.2.1).

II.2.5) Kryteria udzielenia 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 w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.
Zamawiający dopełni formalności w celu pozyskania środków z funduszy zewnętrznych, na finansowanie
realizacji zakupu asortymentu, o którym mowa w sekcji II.2.1). Na chwilę obecną nie posiada wiedzy, czy środki
z funduszy zewnętrznych zostaną przyznane na przedmiotowy cel.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ANGIOGRAF
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Loco siedziba zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Niniejsze ogłoszenie jest wstępnym ogłoszeniem informacyjnym, dlatego też rodzaj i ilości zostaną szczegółowo
określone w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, adekwatnej dla postępowania
przetargowego, obejmującego asortyment, o którym mowa w sekcji II.2.1).

II.2.5) Kryteria udzielenia 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
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.
Zamawiający dopełnił formalności w celu pozyskania środków z funduszy zewnętrznych, na finansowanie
realizacji zakupu asortymentu, o którym mowa w sekcji II.2.1). Na chwilę obecną nie posiada wiedzy, czy środki
z funduszy zewnętrznych zostaną przyznane na przedmiotowy cel.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Tomograf komputerowy
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Loco siedziba zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Niniejsze ogłoszenie jest wstępnym ogłoszeniem informacyjnym, dlatego też rodzaj i ilości zostaną szczegółowo
określone w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, adekwatnej dla postępowań
przetargowych, obejmujących asortyment, o którym mowa w sekcji II.2.1).

II.2.5) Kryteria udzielenia 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 w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.
Zamawiający dopełni formalności w celu pozyskania środków z funduszy zewnętrznych, na finansowanie
realizacji zakupu asortymentu, o którym mowa w sekcji II.2.1). Na chwilę obecną nie posiada wiedzy, czy środki
z funduszy zewnętrznych zostaną przyznane na przedmiotowy cel.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rezonans magnetyczny
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Loco siedziba zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
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Niniejsze ogłoszenie jest wstępnym ogłoszeniem informacyjnym, dlatego też rodzaj i ilości zostaną szczegółowo
określone w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, adekwatnej dla postępowań
przetargowych, obejmujących asortyment, o którym mowa w sekcji II.2.1).

II.2.5) Kryteria udzielenia 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 w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.
Zamawiający dopełni formalności w celu pozyskania środków z funduszy zewnętrznych, na finansowanie
realizacji zakupu asortymentu, o którym mowa w sekcji II.2.1). Na chwilę obecną nie posiada wiedzy, czy środki
z funduszy zewnętrznych zostaną przyznane na przedmiotowy cel.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Produkty farmaceutyczne na okres 24 m-cy
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Loco magazyn apteki zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Niniejsze ogłoszenie jest wstępnym ogłoszeniem informacyjnym, dlatego też rodzaj i ilość dostaw niezbędny
na zabezpieczenia funkcjonowania komórek organizacyjnych szpitala przez okres 24 miesięcy, zostanie
szczegółowo określony w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, adekwatnej dla
postępowań przetargowych, obejmujących asortyment, o którym mowa w sekcji II.2.1).

II.2.5) Kryteria udzielenia 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
Przedmiot zamówienia będzie obejmował leki podstawowe, antybiotyki, albuminy, immunoglobuliny, preparaty
krwiozastępcze, surowice i szczepionki, preparaty galenowe i recepturowe, leki z programów lekowych, środki
dezynfekcyjne, opatrunki specjalistyczne, leki onkologiczne.
Zamawiający w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odczynniki i testy laboratoryjne wraz z dzierżawą analizatorów
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Loco magazyn zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Niniejsze ogłoszenie jest wstępnym ogłoszeniem informacyjnym, dlatego też rodzaj i ilość dostaw niezbędny
na zabezpieczenia funkcjonowania komórek organizacyjnych szpitala, zostanie szczegółowo określony w
załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, adekwatnej dla postępowań przetargowych,
obejmujących asortyment, o którym mowa w sekcji II.2.1).

II.2.5) Kryteria udzielenia 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
Przedmiot zamówienia będzie obejmował dostawę testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą
analizatorów.
Zamawiający w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/03/2020

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

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.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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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:
01/03/2020

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Ciąg dalszy z sekcji II
16) wyroby i sprzęt j.u. dla Pracowni Hemodynamiki, do zabiegów krioablacji, do zabiegów
elektrofizjologicznych 24-mce,
17) sprzęt i wyroby medyczne dla Stacji Dializ – 24 m-ce,
18) zestawy do implantacji portów żylnych wysoko i niskoprofilowych oraz micro,
19) protezy i implanty ortopedyczne,
20) łóżka szpitalne,
21) angiograf,
22) tomograf komputerowy,
23) rezonans magnetyczny,
24) produkty farmaceutyczne (leki podstawowe, antybiotyki, albuminy, immunoglobuliny, preparaty
krwiozastępcze, surowice i szczepionki) – 24 m-ce, preparaty galenowe i recepturowe 24 m-ce, leki z
programów lekowych 24 m-ce, środki dezynfekcyjne 24 m-ce, opatrunki specjalistyczne 24 m-ce, leki
onkologiczne,
25) odczynniki i testy laboratoryjne wraz z dzierżawą analizatorów.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W prowadzonych postępowaniach mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych – „Środki ochrony prawnej”. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące
przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
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a) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy
rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. 2018 r. poz. 1092);
b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15.3.2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z
2018 r., poz. 972).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień PUblicznych
Adres pocztowy: Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/12/2019


