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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-513
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Ornoch
Tel.:  +48 426895819
E-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl 
Faks:  +48 426895409
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kopernik.lodz.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.kopernik.lodz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII im. M. Kopernika w
Łodzi ul. Pabianicka 62 93-513 Łódź Kancelaria Szpital
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-513
Polska
Osoba do kontaktów: WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I
TRAUMATOLOGII im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 93-513 Łódź Dział zamówień Publicznych
Tel.:  +42 6895819
E-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl 
Faks:  +42 6895409
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kopernik.lodz.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

mailto:przetargi@kopernik.lodz.pl
http://www.kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
mailto:przetargi@kopernik.lodz.pl
http://www.kopernik.lodz.pl
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II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
170/ZP/17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy
materiałów opatrunkowych dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
Numer referencyjny: 170/ZP/17

II.1.2) Główny kod CPV
33141110

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych wyszczególnionych ilościowo i
asortymentowo oraz opisanych w załączniku nr 2a do SIWZ.
2. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji,będącymi
np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym
zapotrzebowaniem na okres 24 miesięcy, służą do obliczania ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego
wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu
wynikającej z braku zapotrzebowania.

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 razem

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711

II.2.4) Opis zamówienia:
Kieszeń na narzędzia 24cm x 46 cm 2 części przylepne, 3 przedziały kieszeni, jałowa. szt 500

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711

II.2.4) Opis zamówienia:
Opatrunek do interaktywnego leczenia ran, jałowy o dużej chłonności. Możliwość pozostawienia na ranie do 24
godzin 10 cm x 10 cm x 1szt typu Tender Wet 24 lub równoważne szt 600

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711

II.2.4) Opis zamówienia:
1 Sterylny samoprzylepny opatrunek na ranę antybakteryjny z absorbcyjną nieprzywierającą warstwą ochronną
nasączoną płynem przeciwdrobnoustrojowym PHMB 10 cm x 12,5 cm szt 1 000
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2 Sterylny samoprzylepny opatrunek na ranę, antybakteryjny z absorbcyjną nieprzywierającą warstwą ochronną
nasączoną płynem PHMB. Rozm. 10cm x 20 cm szt 2 500
3 Sterylny samoprzylepny opatrunek na ranę, antybakteryjny z absorbcyjną nieprzywierającą warstwą ochronną
nasączoną płynem PHMB. Rozm. 10cm x 25,5 cm szt 2 800
4 Sterylny samoprzylepny opatrunek na ranę, antybakteryjny z absorbcyjną nieprzywierającą warstwą ochronną
nasączoną płynem PHMB. Rozm. 10cm x 35 cm szt 2 800
5 Bakteriobójczy okrągły opatrunek piankowy z nacięciem impregnowany 0,5% roztworem PHMB, sterylny,
jednorazowy, średnica 2,54 cm, otwór 4mm szt 700
6 Bakteriobójczy okrągły opatrunek piankowy z nacięciem impregnowany 0,5% roztworem PHMB, sterylny,
jednorazowy, średnica 2,54 cm, otwór 7mm szt 100
7 Antybakteryjny opatrunek włókninowy z nacięciem do drenów i cewników dożylnych nasączony płynem
Polyhexa Methylene Biguanide rozm. 5cm x 5 cm. szt 8 500
8 Antybakteryjna gąbka do drenów i cewników dożylnych nasącząna płynem PHMB, 6-cio warstwowy, 10 cm x
10 cm z gazikiem chłonnym x 1szt szt 30 000
9 Opatrunek piankowy hydrofilowy składający się z warstwy poliuretanowej impregnowanej 0,5% roztworem
PHMB, mikrostrukturalna gąbka o otwartych porach, potwierdzenie kliniczne na bakterie gram dodatnie i gram
ujemne, w tym MRSA, VRE, Pseudomonas, Acinetobacter baumannii, rozmiar 10 cm x 10 cm a 1szt szt 500
10 Opatrunek piankowy hydrofilowy składający się z warstwy poliuretanowej impregnowanej 0,5% roztworem
PHMB, mikrostrukturalna gąbka o otwartych porach, potwierdzenie kliniczne na bakterie gram dodatnie i gram
ujemne, w tym MRSA, VRE, Pseudomonas, Acinetobacter baumannii, rozmiar 10 cm x 20 cm a 1szt szt 250
11 Opatrunek piankowy hydrofilowy składający się z warstwy poliuretanowej impregnowanej 0,5% roztworem
PHMB, mikrostrukturalna gąbka o otwartych porach, potwierdzenie kliniczne na bakterie gram dodatnie i gram
ujemne, w tym MRSA, VRE, Pseudomonas, Acinetobacter baumannii, rozmiar 5 cm x 5 cm a 1szt szt 600

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33141110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711

II.2.4) Opis zamówienia:
Serweta jałowa jednorazowa z włókniny foliowej 45 cm x 75 cm polipropylenowo - polietylenowej 43 g/ m2 x 1
szt szt 45 500

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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

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 precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia - Załącznik
nr 3 do SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia - Załącznik
nr 3 do SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia - Załącznik
nr 3 do SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji, płatności oraz zmian do umowy określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

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: tak

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: 01/03/2018
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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 01/03/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 93-513 Łódź, Kancelaria Szpitala

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
4 850,00 zł przed upływem terminu składania ofert.
2. Podział kwot wadium na poszczególne pakiety przedstawia się następująco:
Pakiet wartość
1 100,00 zł
2 250,00 zł
3 3 300,00 zł
4 1 200,00 zł
Szczegółowe warunki dotyczące wadium zawarte są w Rozdziale XV SIWZ.
1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW – SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ:
1) FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 2 do SIWZ.
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2) FORMULARZ CENOWY – załącznik nr 2a do SIWZ
3) OŚWIADCZENIE O WYROBACH MEDYCZNYCH – Załącznik nr 5 do SIWZ
4) Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium.
5) Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane
6) BEZPŁATNE PRÓBKI oferowanych produktów w ilości 2 szt – w zakresie pakietów nr 1, 4
Zamawiający zastrzega, że nie zwraca dostarczonych próbek. W zakresie pakietu nr 4 złożone próbki
będą służyć Zamawiającemu w celu dokonania oceny w kryterium JAKOŚĆ oraz w celu oceny zgodności
zaoferowanego asortymentu z wymaganiami siwz w tym warunków bezwzględnie wymaganych. Brak złożonych
próbek w terminie składania ofert spowoduje przyznanie 0 pkt w kryterium JAKOŚĆ. W zakresie pakietu nr 1
złożone próbki będą służyć Zamawiającemu w celu dokonania oceny zgodności zaoferowanego asortymentu z
wymaganiami siwz w tym warunków bezwzględnie wymaganych.
7) Dokumenty spełniające wymogi dopuszczenia do obrotu i użytkowania zgodnie z ustawą z dnia
20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107, poz. 679) oraz aktami wykonawczymi do ustawy
(dotyczypakietów nr 8 - 10)
8) Oryginalne ulotki producenta, katalogi, karty danych technicznych w języku polskim,
potwierdzającewymagane parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (jeśli oryginalna dokumentacja
jest w innym językuniż to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski) - w zakresie
niezbędnym dooceny parametrów wskazanych w Rozdziale XX – w tym zakresie przedkłada dokumenty nie
podlegająceuzupełnieniu.
9) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
10) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nichpodstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału
wpostępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1. 7). niniejszej SIWZ dotyczące
tychpodmiotów.
11) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadachokreślonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w§ 5 pkt 1, 4, 5, 6, 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r.
12) Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówieniapodwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniuzłożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.7) niniejszej SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań określono w rozdziale XXIV SIWZ.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/01/2018


