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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163487-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Materiały medyczne
2020/S 069-163487
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans”
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Poznańska 22
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-685
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Rucińska
E-mail: agnieszka.rucinska@meditrans.waw.pl
Tel.: +48 225251293
Adresy internetowe:
Główny adres: www.meditrans.waw.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.meditrans.waw.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://wsprits.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zakup drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego
Numer referencyjny: WSPRiTS/ZP/10/20

II.1.2)

Główny kod CPV
33140000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego, szczegółowo opisanego
w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, niepowystawowy, instrukcja obsługi w języku polskim. Wykonawca na
ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do zamawiającego. Wykonawca gwarantuje, że
oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia
20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186).

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 251 550.00 PLN

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:
Akcesoria do inkubatora Atom V-808
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie,
POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku
nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania,
terminy ważności oraz numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie
wskazanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami zamawiającego. Wykonawca
gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone w
ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186).

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
Wartość bez VAT: 6 850.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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
Kryterium: cena – waga: 60 %.
Kryterium: termin dostawy – waga: 40 %.
Termin dostawy: 1–4 dni roboczych – 1 pkt, 5–7 dni roboczych – 0 pkt.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Baterie i akumulatorki do sprzętu medycznego
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie,
POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku
nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania,
terminy ważności oraz numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie
wskazanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami zamawiającego. Wykonawca
gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone w
ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186).

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
Wartość bez VAT: 12 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2021
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryterium: cena – waga: 60 %.
Kryterium: okres gwarancji – waga: 20 %.
Kryterium: termin dostawy – waga: 20 %.
Termin dostawy: 1–4 dni roboczych – 1 pkt, 5–7 dni roboczych – 0 pkt.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Czujniki przepływu do respiratora Hamilton T1
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie,
POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku
nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania,
terminy ważności oraz numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie
wskazanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami zamawiającego. Wykonawca
gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone w
ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186).

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
Wartość bez VAT: 46 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2021
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
Kryterium: cena – waga: 60 %.
Kryterium: termin dostawy – waga: 40 %.
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Termin dostawy: 1–4 dni roboczych – 1 pkt, 5–7 dni roboczych – 0 pkt.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Elektrody
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie,
POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku
nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania,
terminy ważności oraz numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie
wskazanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami zamawiającego. Wykonawca
gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone w
ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186).

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
Wartość bez VAT: 110 600.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2021
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
Kryterium: cena – waga: 60 %.
Kryterium: termin ważności – waga: 20 %.
Kryterium: termin dostawy – waga: 20 %.
Termin dostawy: 1–4 dni roboczych – 1 pkt, 5–7 dni roboczych – 0 pkt.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Elektrody do defibrylatora Welch Allyn
Część nr: 5
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie,
POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku
nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania,
terminy ważności oraz numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie
wskazanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami zamawiającego. Wykonawca
gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone w
ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186).

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
Wartość bez VAT: 300.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2021
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
Kryterium: cena – waga: 60 %.
Kryterium: termin dostawy – waga: 40 %.
Termin dostawy: 1–4 dni roboczych – 1 pkt, 5–7 dni roboczych – 0 pkt.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kaski ochronne
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie,
POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku
nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania,
terminy ważności oraz numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie
wskazanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami zamawiającego. Wykonawca
gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone w
ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186).

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
Wartość bez VAT: 5 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2021
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
Kryterium: cena – waga: 60 %.
Kryterium: parametry techniczne – waga: 30 %.
Kryterium: termin dostawy – waga: 10 %.
Termin dostawy: 1–7 dni roboczych – 1 pkt, 8–14 dni roboczych – 0 pkt.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Plecaki ratownicze
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie,
POLSKA.
II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w
załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa
użytkowania,terminy ważności oraz numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach,
jeżeli jest takie wskazanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami zamawiającego.
Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania
określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186).

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
Wartość bez VAT: 20 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2021
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
Kryterium: cena – waga: 60 %.
Kryterium: okres gwarancji – waga: 20 %.
Kryterium: termin dostawy – waga: 20 %.
Termin dostawy: 1–4 dni roboczych – 1 pkt, 5–7 dni roboczych – 0 pkt.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Przyrządy do przetaczania i przedłużacze do pomp
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie,
POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku
nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania,
terminy ważności oraz numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie
wskazanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami zamawiającego. Wykonawca
gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone w
ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186).
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
Wartość bez VAT: 21 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2021
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
Kryterium: cena – waga: 60 %.
Kryterium: termin dostawy – waga: 40 %.
Termin dostawy: 1–4 dni roboczych – 1 pkt, 5–7 dni roboczych – 0 pkt.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Rękawiczki diagnostyczne
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie,
POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku
nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania,
terminy ważności oraz numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie
wskazanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami zamawiającego. Wykonawca
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gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone w
ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186).
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
Wartość bez VAT: 3 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2021
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
Kryterium: cena – waga: 60 %.
Kryterium: termin dostawy – waga: 40 %.
Termin dostawy: 1–4 dni roboczych – 1 pkt, 5–7 dni roboczych – 0 pkt.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Rurki noworodkowe
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie,
POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku
nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania,
terminy ważności oraz numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie
wskazanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami zamawiającego. Wykonawca
gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone w
ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186).

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
Wartość bez VAT: 11 400.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2021
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
Kryterium: cena – waga: 60 %.
Kryterium: termin ważności – waga: 20 %.
Kryterium: termin dostawy – waga: 20 %.
Termin dostawy: 1–4 dni roboczych – 1 pkt, 5–7 dni roboczych – 0 pkt.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Strzykawki bezpieczne
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie,
POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku
nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania,
terminy ważności oraz numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie
wskazanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami zamawiającego. Wykonawca
gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone w
ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186).

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
Wartość bez VAT: 9 900.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2021
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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
Kryterium: cena – waga: 60 %.
Kryterium: termin dostawy – waga: 40 %.
Termin dostawy: 1–4 dni roboczych – 1 pkt, 5–7 dni roboczych – 0 pkt.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Termometry elektroniczne
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie,
POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku
nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania,
terminy ważności oraz numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie
wskazanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami zamawiającego. Wykonawca
gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone w
ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186).

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
Wartość bez VAT: 5 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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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
Kryterium: cena – waga: 60 %.
Kryterium: okres gwarancji – waga: 20 %.
Kryterium: termin dostawy – waga: 20 %.
Termin dostawy: 1–4 dni roboczych – 1 pkt, 5–7 dni roboczych – 0 pkt.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Worki chroniące dla noworodków
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie,
POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku
nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania,
terminy ważności oraz numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie
wskazanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami zamawiającego. Wykonawca
gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone w
ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186).

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
Wartość bez VAT: 500.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2021
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryterium: cena – waga: 60 %.
Kryterium: termin dostawy – waga: 40 %.
Termin dostawy: 1–4 dni roboczych – 1 pkt, 5–7 dni roboczych – 0 pkt.

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 ustanawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) dostawy drobnego sprzętu
medycznego lub jednorazowych artykułów medycznych lub akcesoriów i wyposażenia do sprzętu medycznego
o wartości co najmniej 1 000,00 PLN brutto każda.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zawarł z
nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 7 do niniejszej 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: 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: 11/05/2020
Czas lokalny: 08:30
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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: 11/05/2020
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Sala konferencyjna w siedzibie zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na
platformie ofert w dniu upływu terminu składania ofert.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w zależności od oferowanego
zadania:
Zadanie 1: 70,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt złotych),
Zadanie 2: 120,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia złotych),
Zadanie 3: 460,00 PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych),
Zadanie 4: 1 100,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sto złotych),
Zadanie 5: 3,00 PLN (słownie: trzy złote),
Zadanie 6: 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych),
Zadanie 7: 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych),
Zadanie 8: 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych),
Zadanie 9: 30,00 PLN (słownie: trzydzieści złotych),
Zadanie 10: 120,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia złotych),
Zadanie 11: 100,00 PLN (słownie: sto złotych),
Zadanie 12: 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych),
Zadanie 13: 5,00 PLN (słownie: pięć złotych).
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajduje się w rozdziale IV SIWZ.
Klauzula informacyjna RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1) znajduje się w rozdziale XI SIWZ.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformy zakupowej Market Planet e-Zamawiający.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
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Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp
jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. Na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/04/2020
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