Katowice: DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH ZP-11-034BN
Numer ogłoszenia: 73122 - 2011; data zamieszczenia: 11.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja
Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach , ul. Francuska 20-24, 40027 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2591668, faks 032 2591671, 2554633.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.spskm.katowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA RÓŻNYCH
ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH ZP-11-034BN.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 1 - Cewnik
centralny dwuświatłowy Pakiet 2 - Cewnik centralny trójświatłowy Pakiet 3 - Kaniule
dożylne Pakiet 4 - System próżniowy do pobierania krwi + dzierżawa aparatu do OB Pakiet 5
- Materiały do systemu SERRES Pakiet 6 - Rękawice chirurgiczne Pakiet 7 - Rękawice
diagnostyczne Pakiet 8 - Igły jednorazowe Pakiet 9 - Aparat do przygotowywania i pobierania
leków Pakiet 10 - Prześcieradła papierowo-foliowe Pakiet 11 - Zestaw do punkcji opłucnej.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
miesiącach: 3.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium w postępowaniu nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia powyższy warunek oraz nie
podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Pzp, Zamawiający żąda
dołączenia do oferty następujących dokumentów : a) oświadczenia o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o
których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp wg wzoru na załączniku nr 14 do
SIWZ ( oryginał); b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ,
wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z
datą wcześniejszą, lecz potwierdzony przez organ wydający w wymaganym
terminie; c) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu
skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego
zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
próbki, opisy lub fotografie
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.spskm.katowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM 40-027 Katowice, ul.
Francuska 20-24 budynek administracji - dyrekcji).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 20.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A.
Mielęckiego ŚUM 40-027 Katowice, ul. Francuska 20-24 budynek administracji - dyrekcji,
pok. nr 2).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Cewnik centralny dwuświatłowy.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cewnik
centralny dwuświatłowy 7F o dł. 20cm. ze znacznikiem głębokości, średnica każdego
światła cewnika 16/16G. Jedno światło zabezpieczone dodatkowo oprócz zacisku
ślizgowego zastawką bezzwrotną uniemożliwiającą cofanie się krwi i aspirację
powietrza. Prowadnica z elastyczną końcówka J o średnicy 0.89mm i dł. 50cm.
Dodatkowy przewód do odczytu wewnątrzprzedsionkowego Ekg, strzykawka 5ml.
,ostrze do nacięcia skóry, igła Seldingera.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Cewnik centralny trójświatłowy.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cewnik
centralny trójświatłowy 7F o dł. 20cm. ze znacznikiem głebokości, średnica każdego
światła cewnika 16/18/18G. Dwa światła zabezpieczone dodatkowo oprócz zacisku
ślizgowego zastawką bezzwrotną uniemożliwiajacą cofanie się krwi i aspirację
powietrza. Prowadnica z elastyczną końcówka J o średnicy 0.89mm i dł. 50cm.
Dodatkowy przewód do odczytu wewnątrzprzedsionkowego Ekg, strzykawka 5ml.
,ostrze do nacięcia skóry, igła Seldingera.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kaniula dożylna.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kaniula dożylna
z poliuretanu posiadająca: wskaźnik rtg min. 4, łatwość przenikania przez tkanki
(powłoki skórne), dodatkowy port do podawania leków, oznakowany kolorystycznie
w zależności od rozmiaru. Port z zastawką jednokierukowego przepływu. Port
zamykany zatyczką samodomykającą się. Port typu luer. Skrzydełko elastyczne
pozwalające na łatwe mocowanie kaniuli.Zabezpieczenie przed wypływem krwi. Data
ważności na opakowaniu jednostkowym. Opakowanie typu folia-papier
wielowarstwowy, wykonany z materiału odpornego na mikrorozszczelnienia
gwarantujące bezpieczeństwo mikrobiologiczne jej użytkowanie np. TYVEK.
rozmiary: 24G dziecięca, 22G, 20G, 18G, 17G, 16G 14G.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: System zamknięty aspiracyjno-próżniowy do pobierania krwi +
dzierżawa aparatu do odczytu OB.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Probówka do
badań hematologicznych (antykoagulant - K3 EDTA ) Ø 11mm,2 -3 ml. Probówka do
badań układu krzepnięcia (cytrynian sodu) Ø 11mm, 2 - 3 ml. Probówka do badań
biochemicznych (do pozyskiwania surowicy), z aktywatorem krzepnięcia Ø 13mm, 4 5 ml. Ø 15mm, 7 - 8 ml. Probówka do OB. wersja logarytmiczna 2 - 4 ml. Probówka
do pozyskiwania osocza - heparyna litowa Ø 11mm, 2 - 4 ml. Igła systemowa
jednoczęściowa-kaniula zespolona z nasadką. Ostrze ułatwiające penetrację do tkanki
( ostrość igły) 0,8 0,9 0,7 Igły typu motylek do pobierania krwi w systemie
zamkniętym 0,9x80mm dł. drenu 0,8x80mm dł. drenu Łącznik do podawania leków
(igła system-strzykawka Luer) Łącznik do końcówek typu Luer (igła Luer-probówka
system) Probówki do reniny ( antykoagulant K3 EDTA) Ø 16mm, 9 - 10 ml. Igły
motylkowe do pobierania krwi na posiew 0,8x200mm dł. denu, sterylne,
jednoczęściowe, bez konieczności montażu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Materiały do systemu SERRES.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wkłady
workowe do ssaka jednorazowe, 2l, niesterylne z filtrem przeciwbakteryjnym
pełniącym funkcję zastawki zamykającej się automatycznie po napełnieniu wkładu
Proszek żelujący w saszetkach wykonanych z materiału rozpuszczalnego w wodzie
ilość proszku odpowiednia do zżelowania max. 2l. zawartości Wkłady jednorazowe do
ssaka, niesterylne z filtrem przeciwbakteryjnym pełniącym funkcję zastawki
zamykającej się automatycznie po napełnieniu wkładu o poj. 1l.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Rękawice chirurgiczne.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rękawica
chirurgiczna z lateksu, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerowa o strukturze
sieci, łatwe w nakładaniu na wilgotne lub mokre ręce z poszerzoną częścią grzbietową
zapobiegającą szybkiemu męczeniu dłoni, pakowane w papier, obustronnie foliowane,
AQL=1, sterylne, rozm. 5.5 - 9.0 Rękawica chirurgiczna z poliizoprenu, bezpudrowe,
z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci,w pełni anatomiczne,
opakowanie wewnątrz papierowe, zewnatrz foliowe, prózniowe, AQL=1, rozm. 6.0 9.0.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Rękawice medyczne.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rękawice
diagnostyczne , lateksowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową,
AQL=1,5, poziom protein ,50ug/g, mikroteksturowane, kształt uniwersalny pasujący
na lewą i prawą dłoń, rolowany brzeg, rozm. S, M, L. Zgodność z normą EN 455
potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, badania na przenikalność substancji
chemicznych zgodnie z EN 374-3 Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, grubość min.
0,05mm, wytrzymałość na zerwanie w okresie przechowywania min. 6N, AQL=1,5,
oznakowanie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej, odporne na
przenikanie wirusów (zgodnie z ASTM F 1671), przebadanie na przenikalność co
najmniej 4 substancji chem. (zgodnie z EN 374-3), posiadajace certyfikat przydatności
do kontaktu z żywnością. Wszystkie dane umieszczone fabrycznie przez producenta
na opakowaniu. Kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń,rolowany brzeg
rozm. S, M, L Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, AQL=1,5, mikroteksturowane z
dodatkową widiczną teksturą na koncach palców, zgodność z normą EN 455
potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, badania na przenikliwość substancji
chemicznych i badania na przenikliwość cytostatyków, rozm. S, M, L Rękawice
diagnostyczne winylowe, bezpudrowe, AQL=1,5, zgodność z normą EN 455
potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, badabnia na przenikliwość substancji
chemicznych zgodnie z EN 374-3, kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń,
równomiernie rolowany brzeg, rozm. S, M, L Rękawice foliowe, kształt uniwersalny,
rozm.S, M, L.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Igły jednorazowe.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Igły jednorazowe
ze szczelnym połączeniem luer-lock i szczelnie zatopioną igłą w nasadce. Wymagane
ostre brzegi zakończenia igły, barwne nasadki igły i kolor jednostkowy opakowania
odpowiadające rozmiarowi. Data ważności na opakowaniu jednostkowym, mankiet
opakowania jednostkowego min. 0.5cm. igły domięśniowe jednorazowe Luer 0,5x25
1op. - 100szt. igły domięśniowe jednorazowe Luer 0,6x30 1op. - 100szt. igły
domięśniowe jednorazowe Luer 0,7x30 1op. - 100szt. igły domięśniowe jednorazowe
Luer 0,8x40 1op. - 100szt. igły domięśniowe jednorazowe Luer 0,9x40 1op. - 100szt.
igły domięśniowe jednorazowe Luer 1,1x40 1op. - 100szt. igły domięśniowe
jednorazowe Luer 1,2x40 1op. - 100szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelki.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparaty do
przygotowywania i pobierania leków z butelki 50-500ml. Zastawka zabezpieczająca
lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. Wbudowany filtr zapewniający
jałowość 24 godz. Szczelna zatyczka zamykająca łącznik luer-lock.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Prześcieradło na rolce.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prześcieradło
papierowo-foliowe na rolce, szer. 51cm, dł. 40m, pasujące do podajnika na kozetce,
perforowane co 50cm.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zestaw do punkcji opłucnej.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Bezpieczny
zestaw do punkcji opłucnej z igła Veressa o dł. 100mm, 150mm, z zastawką, workiem
2000ml. i strzykawką 50ml., sterylny.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

