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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438370-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Materiały medyczne
2018/S 194-438370

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A
Białystok
15-276
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Szyszło, Dział Zamówień Publicznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w
Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok
Tel.:  +48 858318809
E-mail: pszyszlo@poczta-usk.pl 
Faks:  +48 858318691
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: http://usk.onestepcloud.pl/
Adres profilu nabywcy: www.usk.bialystok.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.usk.bialystok.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 materiałów opatrunkowych
Numer referencyjny: 84/2018

II.1.2) Główny kod CPV
33140000

mailto:pszyszlo@poczta-usk.pl
http://usk.onestepcloud.pl/
www.usk.bialystok.pl
www.usk.bialystok.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa materiałów opatrunkowych oraz klipsów naczyniowych tytanowych

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 350 400.00 EUR

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka USKwB

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompresy – 11 pozycji
Jałowy opatrunek do mocowania kaniul – 1 poz.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania
ofert. Wadium dla ofert całkowitych – 32 983 PLN (20 pakietów łącznie).
W zakresie pakietu nr 1 – 7 000 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Pakiet nr 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka USKwB

II.2.4) Opis zamówienia:
Plaster (włóknina) - 3 pozycje
Plaster (tkanina) - 3 pozycje
Plaster z opatrunkiem - 1 pozycje

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania
ofert. Wadium dla ofert całkowitych – 32 983 PLN (20 pakietów łącznie).
W zakresie pakietu nr 1 – 1 300 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka USKwB

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompresy włókninowe - 2 pozycje
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania
ofert. Wadium dla ofert całkowitych – 32 983 PLN (20 pakietów łącznie).
W zakresie pakietu nr 3 – 3 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka USKwB

II.2.4) Opis zamówienia:
Przezroczyste opatrunki - 7 pozycji
Taśmy do zamykania ran - 4 pozycje

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania
ofert. Wadium dla ofert całkowitych – 32 983 PLN (20 pakietów łącznie).
W zakresie pakietu nr 4 – 4 500 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka USKwB

II.2.4) Opis zamówienia:
Jałowy opatrunek na włókninie do mocowania kaniul obwodowych z wcięciem na port pionowy z dodatkową
podkładką na wenflon - 20 000 szt

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania
ofert. Wadium dla ofert całkowitych – 32 983 PLN (20 pakietów łącznie).
W zakresie pakietu nr 5 – 100 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 6
Część nr: 6
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka USKwB

II.2.4) Opis zamówienia:
Elastyczna taśma samoprzylepna z włókniny - 3 400 szt łącznie różnych rozmiarów

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania
ofert. Wadium dla ofert całkowitych – 32 983 PLN (20 pakietów łącznie).
W zakresie pakietu nr 6 – 500 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 7
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka USKwB

II.2.4) Opis zamówienia:
Trwały, elastyczny opatrunek podtrzymujący (bezszwowy dziany rękaw opatrunkowy - 5 pozycji

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania
ofert. Wadium dla ofert całkowitych – 32 983 PLN (20 pakietów łącznie).
W zakresie pakietu nr 7 – 1 000 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 8
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka USKwB

II.2.4) Opis zamówienia:
Opatrunek hydrożelowy - 3 pozycje
Opatrunek siatkowy z maścią i metalicznym srebrem - 1 pozycja

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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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Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania
ofert. Wadium dla ofert całkowitych – 32 983 PLN (20 pakietów łącznie).
W zakresie pakietu nr 8 – 80 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 9
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka USKwB

II.2.4) Opis zamówienia:
Opaska dziana wiskozowa podtrzymująca - 3 pozycje
Opaska elastyczna z zapinką tkana - 4 pozycje

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania
ofert. Wadium dla ofert całkowitych – 32 983 PLN (20 pakietów łącznie).
W zakresie pakietu nr 9 – 1 100 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 10
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka USKwB

II.2.4) Opis zamówienia:
Jałowe kompresy włókninowe - 2 pozycje
Kompresy gazowe niejałowe - 3 pozycje
Sterylny opatrunek oczny - 1 pozycja
Opatrunek włókninowy, sterylny po nakłuciu lędźwiowym - 1 pozycja

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania
ofert. Wadium dla ofert całkowitych – 32 983 PLN (20 pakietów łącznie).
W zakresie pakietu nr 10 – 2 200 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 11
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka USKwB

II.2.4) Opis zamówienia:
Podkłady ginekologiczne - 1 pozycja
Podpaski maxi - 1 pozycja
Setony nosowe - 2 pozycje
Tupfery - 3 pozycje

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: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania
ofert. Wadium dla ofert całkowitych – 32 983 PLN (20 pakietów łącznie).
W zakresie pakietu nr 11 – 1 000 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 12
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka USKwB

II.2.4) Opis zamówienia:
Gaza bawełniana -1 pozycja
Lignina - 3 pozycje
Wata bawełniano-wiskozowa opatrunkowa - 2 pozycje

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania
ofert. Wadium dla ofert całkowitych – 32 983 PLN (20 pakietów łącznie).
W zakresie pakietu nr 12 – 3 600 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 13
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka USKwB

II.2.4) Opis zamówienia:
Opaska gips. szybkowiążąca - 3 pozycje
Wyściółka pod gips hypoalergiczna - 3 pozycje

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania
ofert. Wadium dla ofert całkowitych – 32 983 PLN (20 pakietów łącznie).
W zakresie pakietu nr 13 – 770 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 14
Część nr: 14
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka USKwB

II.2.4) Opis zamówienia:
Setony - 1 pozycja
Kompresy jałowe gazowe - 5 pozycji
Kompresy jałowe włokninowe - 4 pozycje

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania
ofert. Wadium dla ofert całkowitych – 32 983 PLN (20 pakietów łącznie).
W zakresie pakietu nr 14 – 4 500 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 15
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka USKwB

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw zabiegowy jałowy - 3 pozycje

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: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania
ofert. Wadium dla ofert całkowitych – 32 983 PLN (20 pakietów łącznie).
W zakresie pakietu nr 15 – 50 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 16
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka USKwB

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompresy gazowe jałowe, z podwijanymi brzegami - 9 pozycji
Gaza jałowa - 3 pozycje

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania
ofert. Wadium dla ofert całkowitych – 32 983 PLN (20 pakietów łącznie).
W zakresie pakietu nr 16 – 1 000 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 17
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka USKwB

II.2.4) Opis zamówienia:
Serwety operacyjne jałowe z gazy - 2 pozycje

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania
ofert. Wadium dla ofert całkowitych – 32 983 PLN (20 pakietów łącznie).
W zakresie pakietu nr 17 – 3 000 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 18
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka USKwB

II.2.4) Opis zamówienia:
Przylepiec chirurgiczny hipoalergiczny perforowany - 1 pozycja
Przylepiec na włókninie - 1 pozycja

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania
ofert. Wadium dla ofert całkowitych – 32 983 PLN (20 pakietów łącznie).
W zakresie pakietu nr 18 – 80 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 19
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka USKwB

II.2.4) Opis zamówienia:
Klipsy naczyniowe tytanowe - 80 szt
Na czas obowiązywania umowy klipsy udostępnione w depozycie po 3 szt. każdego rozmiaru (standardowe,
mini, okienkowe, różne kształty), do wyboru przez Zamawiającego,

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: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania
ofert. Wadium dla ofert całkowitych – 32 983 PLN (20 pakietów łącznie).
W zakresie pakietu nr 19 – 1 000 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 20
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka USKwB

II.2.4) Opis zamówienia:
Włókninowy opatrunek wyspowy - 2 pozycje
Poliuertanowy opatrunek wyspowy - 2 pozycje

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania
ofert. Wadium dla ofert całkowitych – 32 983 PLN (20 pakietów łącznie).
W zakresie pakietu nr 20 – 200 PLN.

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.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Dostawy zostaną zrealizowane sukcesywnie w terminie maks 7 dni od daty złożenia zapotrzebowania w
godzinach przyjęć towaru w Aptece (7:30 – 13:00).
Zamawiający ureguluje należności za dostarczane artykuły przelewem bankowym na konto wskazane na
fakturze prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 60 dni od daty jej otrzymania po zrealizowaniu
dostawy.
W przypadku, gdy realizacja dostawy odbywa się w terminie późniejszym niż data wpływu faktury do
Zamawiającego, termin płatności ustalony jest od daty realizacji dostawy.
W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych, w tym także wad ukrytych, Zamawiający
niezwłocznie przedstawi przedmiot umowy do reklamacji.

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: 16/11/2018
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Czas lokalny: 10:00

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

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

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/11/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok, Budynek
Główny, Administracja, V p., pokój Zamówień Publicznych, POLSKA

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Dokładny termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty składania ofert.
II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt. 1, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Na ich wstępne potwierdzenie
Wykonawca musi złożyć w terminie składania ofert aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku
podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w formie dokumentu JEDZ, który
należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym; szczegóły –
Rozdział VI i XI SIWZ. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia
wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń i dokumentów z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ust Pzp.
1. Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) Pzp:
1) Informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ust.
2) Odpis z KRS lub CEIDG, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
Pzp.
3) Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z treścią Załącznika nr 6a do SIWZ.
4) Oświadczenia Wykonawcy zgodnie z treścią Załącznika nr 6b do SIWZ.
2. Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp:
1) Oświadczenie, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania na zasadach
określonych ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 (Dz.U. z 2010, nr 107, poz. 679)
2) Próbki na potwierdzenie parametrów granicznych (w ilościach określonych w Rozdziale VII pkt. 5 siwz)
lub oświadczenie, że próbki złożone razem z ofertą do oceny jakościowej są aktualne, oraz że potwierdzają
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
3) Opisy techniczne, katalogi, instrukcje użytkowania, itp. oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające
spełnianie warunków/parametrów granicznych określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ (formularz cenowy).
3. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
będą zobowiązani do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
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4. Wraz z oferta wykonawcy winni złożyć ponadto:
— wypełniony i podpisany formularz cenowy,
— wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
— dowód wniesienia wadium,
— oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania
ewentualnych wyjaśnień jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym w
SIWZ,
— próbki oferowanych produktów służące do oceny kryterium „jakość”. Próbki muszą zawierać widoczny numer
katalogowy i nazwę producenta. Próbki w ilościach opisanych w Rozdz. VII ust. 5 SIWZ
5. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane
jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego
do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w
sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Dokumenty jakie mają złożyć podmioty zagraniczne opisane są w Rozdz. IX pkt. IV SIWZ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/10/2018


