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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24239-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Częstochowa: Urządzenia medyczne
2021/S 012-024239

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.26.001.4.2021
Adres pocztowy: ul. Bialska 104/118
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Renata Noremberg
E-mail: renata.noremberg@szpitalparkitka.com.pl 
Tel.:  +48 343673251
Faks:  +48 343673674
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalparkitka.com.pl
Adres profilu nabywcy: www.szpitalparkitka.com.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://szpitalparkitka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
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

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 urządzeń medycznych i wyrobów medycznych
Numer referencyjny: DEZ.26.001.4.2021

II.1.2) Główny kod CPV
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33100000 Urządzenia medyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa urządzeń medycznych i wyrobów medycznych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa wyrobów medycznych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Nici chirurgiczne – 18 miesięcy; Wyroby medyczne i sprzęt j.u. do zabiegów dla O. Chirurgii Naczyniowej – 24 
miesiące; Wyroby medyczne i sprzęt j.u. do zabiegów nerkozastępczych – 24 miesiące; Wyroby medyczne i 
sprzęt j.u. do zabiegów w Pracowni Hemodynamiki – 24 miesiące; Wyroby medyczne i sprzęt j.u. do zabiegów 
okulistycznych – 24 miesiące; Osprzęt i akcesoria do endoskopów –12, 24 miesiące; Wyroby medyczne i 
sprzęt j.u. do zabiegów dla O. Ortopedii i Chirurgii Urazowej – 24 miesiące; Implanty neurochirurgiczne, sprzęt 
neurochirurgiczny jednorazowego użytku – 24 miesiące; Rękawice niesterylne medyczne i niemedyczne 
– 24 miesiące; Materiały opatrunkowe – 24 miesiące; Ochronne i higieniczne wyroby j.u. – 15 miesięcy; 
Sprzęt medyczny jednorazowego użytku – 24 miesiące; Sprzęt jednorazowego użytku i akcesoria do sprzętu 
medycznego używanego na oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. N.M.P – 24 miesiące.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

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

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup wyposażenia w ramach zadania pn.: „Utworzenie 3 sal operacyjnych wraz z niezbędną modernizacją Sali 
wybudzeń i Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi wraz z zakupem wyposaż ...”
Część nr: 2
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Neurochirurgiczny jezdny mikroskop operacyjny; System neuronawigacji chirurgicznej; Śródoperacyjny RTG 
z ramienie „C" do obrazowania 3D; Zestaw narzędzi chirurgicznych; Mammotom do biopsji stereotaktycznej; 
Ssaki operacyjne (6 szt.), Diatermie (2+1 szt.), stacje przeglądowe cyfrowych obrazów medycznych (4 szt.), 
stoliki typu Mayo do instrumentów chirurgicznych (17 szt.), urządzenia do ogrzewania płynów (3 szt.), system 
ogrzewania pacjenta (3 szt.), wózki do przewożenia pacjentów (3 szt.), wózki do narzędzi chirurgicznych (4 
szt.), zestaw haków automatycznych (1 komplet), wózek anestezjologiczny (3 szt.), pompy infuzyjne wraz ze 
stacjami dokującymi na cztery pompy (12+3 szt.), respirator transportowy (3 szt.), defibrylator (3 szt.), łóżko 
z przechyłami bocznymi wraz z szafką i materacem (3 zestawy), pompy infuzyjne i objętościowe wraz ze 
stacjami dokującymi na sześć pomp (15+3+3 szt.), ssak (2 szt.), urządzenie do ogrzewania pacjenta (3 szt.), 
elektrokardiograf (1 szt.), videolaryngoskop (1 szt.); Zestaw do histeroskopii; Zestaw do laparoskopii; Systemy 
motorowe (1 komplet); Stół operacyjny (2 szt.); Stół z pływającym blatem; Aparat do termoablacji guzów 
wątroby; Ultradźwiękowy aspirator tkanek; Aparat do znieczulania (3 szt.); Respirator (3 szt.); Kardiomonitory (3 
szt.) z kompletem akcesoriów i centralą monitorującą; Cewka rezonansu magnetycznego do badań piersi.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

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

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Część 1 Dostawa urządzeń medycznych – realizowana będzie według projektu wybranego do dofinansowania 
w ramach konkursu nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17 dla działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 
Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
31/01/2021

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostaną określone w dokumentach postępowania, zamieszczonych na stronie 
internetowej zamawiającego.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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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:
31/01/2021

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

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

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:
1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale IX ustawy Prawo zamówień 
publicznych – „Środki ochrony prawnej”.
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
4. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy Wykonawcze do ustawy Prawo 
zamówień publicznych, tj.:
a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy 
rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1296);
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu 
pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania 
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 972);
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy 
rozpoznawaniu odwołań przed Krajowa Izbą Odwoławczą(t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 2453).

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

19/01/2021 S12
https://ted.europa.eu/TED

4 / 5



Dz.U./S S12
19/01/2021
24239-2021-PL

5 / 5

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/01/2021
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