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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155148-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Suwałki: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
2022/S 060-155148
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach
Krajowy numer identyfikacyjny: 790376383
Adres pocztowy: Szpitalna 54
Miejscowość: Suwałki
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 16-400
Państwo: Polska
E-mail: spzop@list.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.paliatywna.suwalki.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://paliatywna.suwalki.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://e-propublico.pl

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:
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, preparatów dezynfekcyjnych na potrzeby
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach
Numer referencyjny: 1/PN/2022

II.1.2)

Główny kod CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, preparatów
dezynfekcyjnych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w
Suwałkach w ilościach, asortymencie określonych w załączniku nr 5 do SWZ. Określone w załączniku nr 5
do SWZ - formularz asortymentowo – cenowy - szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu, w zależności od
zapotrzebowania Zamawiającego, i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich zakupu u Wykonawcy jak
również nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
pakiet 1
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Kompresy z wycięciem Y , hydrofilowa włóknina medyczna o gramaturze 40g/m2; 4 warstwowe; wycięcie
Y umożliwia precyzyjne i aseptyczne zabezpieczanie ujścia różnego rodzaju drenów, cewników, rurek
tracheostomijnych, miękkie, jałowe, rozmiar 10x 10 cm, opakowanie jednostkowe papier-folia5 sztuk op. 700
2 Przylepiec hypoalergiczny włókninowy ; niejałowy; wykonany z hydrofobowej włókniny; struktura
przepuszczająca powietrze; możliwość docinania; kolor biały; klej hipoalergiczny; elastyczna, dopasowuje
się do ciała zapewniając swobodę ruchów;zabezpiecza i mocuje opatrunki na ranach i uszkodzeniach
ciała, możliwość mocowania różnych drenów ; podziałka metryczna ;nacięcie papieru proste; opakowanie
jednostkowe kartonik dyspenser umożliwiający dozowanie bez wyjmowania z opakowania
2.1 1,25 cm/5m; 1 szt/ op szt. 30
2.2 2,5 cm/5m; 1szt/op szt. 30
2.3 5cm/5m; 1szt/op szt. 30
2.4 10 cm x 10 m; 1szt/op szt. 80
2.5 15 cm x 10 m; 1szt/op szt. 80
3 Wata celulozowa w płatach, niejałowa, rozm. 60cmx40cm; waga 5kg/op; opakowanie jednostkowe papier 1x
5kg; możliwość docinania i formatowania; płaty ułożone warstwowo. op. 70

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: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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 2
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 "Kaniula dożylna bezpieczna do długotrwałego podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym
się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z metalowym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły
bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia), wykonana z poliuretanu z dodatkowym portem do iniekcji, z 4
wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG, posiadająca komorę z hydrofobową membraną
hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer-lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się
poniżej krawędzi koreczka, skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, port boczny umiejscowiony
bezpośrednio nad skrzydełkami, mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem koreczka po
obrocie o 180° aktywowany ruchem obrotowym, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na kaniuli,
muszą posiadać badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność materiału z którego są wykonane,
sterylizowana EO, międzynarodowy kod kolorów, sterylizowana EO, sterylna; rozmiary:
"
1a 24G 0,7x19mm przepływ 22ml/min 50szt/1op szt. 100
1b 22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min 50szt/1op szt. 100
1c 20G 1,1x33mm przepływ 61ml/min 50szt/1op szt. 100
1d 18G 1,3x45mm przepływ 96ml/min 50 szt/1op szt. 50
1e 18G 1,3x33mm przepływ 103ml/min 50szt/1op szt. 50
1f 17G 1,5x45mm przepływ 128ml/min 50szt/1op szt. 50
1g 16G 1,7x50mm przepływ 196ml/min 50szt/1op szt. 50
1h 14G 2,2x50mm przepływ 343ml/min 50szt/1op szt. 50
2 Kaniula dożylna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Kaniula wyposażona w
zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny
kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego
typu "click, zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45o do cewnika co ogranicza możliwość
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odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC.
Logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli, skrzydełka z 3 otworami do przyszycia.
2a 24Gx19mm( przepływ 20ml/min) szt. 100
2b 22Gx25mm ( przepływ 36 ml/min) szt. 250
2c 20Gx32 mm ( przepływ 60 ml/min) szt. 800
2d 18Gx45 mm ( przepływ 90 ml/min) szt. 100
2e 17Gx45 mm( przepływ 125 ml/min) szt. 60
2f 16Gx45 mm( przepływ 180 ml/min) szt. 60
2g 14Gx45 mm (przepływ 270 ml/min) szt. 60
3 Koreczek do kaniul, jednorazowy, luer - lock, sterylny posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej
krawędzi koreczka, w celu zapewnienia aseptyczności produktu, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio
na koreczku, sterylny. szt. 4000
4 Kranik trójdrożny do infuzji, wykonany z poliamidu odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków
i tłuszczy, z pokrętłem w kolorze niebieskim. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45o. Wszystkie
ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po
połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości
skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. szt. 200
5 Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem p/bakteryjnym 0,45
µm posiadający standardowy ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną zapobiegającą
przypadkowemu wydostawaniu się leku na zewnątrz po rozłączeniu strzykawki oraz posiadający zatyczkę
zamykającą łącznik do pobierania leku zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniami (typu mini spike) szt.
300
6 Staza jednorazowa bezlateksowa; elastyczna opaska do uciskania żyły przy pobieraniu krwi, podatna na
rozciąganie, kolor niebieski i różowy, opakowanie jednostkowe papierowy dyspenser umożliwiający wygodne
dzielenie perforowanych opasek; w opakowaniu 25 opasek. op. 5
7 Staza automatyczna, do wywoływania zastoju żylnego i uwidocznienia żyły wybranej do nakłucia; rozciągliwy
pasek i plastikowe komponenty wykonane z AB
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: 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.2.13)

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 3
Część nr: 3
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

II.2.4)

Opis zamówienia:
1Zestaw do żywienia dojelitowego przez pompę Compat Ella. Do stosowania z pompą Compat Ella.
Kompatybilny z opakowaniami smartFlex, Flexibaggle i innymi pojemnikami gotowymi do zawieszenia (RTH) z
systemem łączącym EnPlus oraz butelkami z szeroką szyjką/butelkami z kapslem. Zawiera port do podawania
leków EnFit z 3 wejściami. Zakończony złączem uniwersalnym typu EnFit/EnLock pasującym do większości
dostępnych zgłębników na rynku. Nie zawiera DEHP oraz lateksu. Wykonany z PCV i silikonuako, pakowany
pojedynczo, sterylny. szt. 4 500
2Zestaw do żywienia dojelitowego w wersji do zastosowań stacjonarnych przy użyciu pompy Flocare Infinity,
służy do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu PACK). Zestaw ze złączem i portem medycznym
ENFit. Wskazane w specyfikacji technicznej pompy Flocare Infinityi jako jedyne gwarantujące podaż diety
wedlug zaprogramowanej szybkości przepływu, pakowany pojedynczo, sterylny. szt. 10800
3Przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej, kompatybilny z dostarczanymi opakowaniami diety,
wykonany z PVC nie zawierający w składzie toksycznego składnika DEHP(di-ethylhexyl phtalate), posiadający
łącznik pasujący do opakowań miękkich typu PACK z opatentowaną końcówką przyrządu Flocare z ukrytym
ostrzem, zacisk rolkowy, komorę kroplową, końcówkę do podawania leków i płukania zgłębnika z nasadką
ochronną, 5-stopniową stożkową końcówkę do połączenia ze zgłębnikiem, możliwość zastosowania do worka i
butelki optri, pakowany pojedynczo, sterylny. szt. 300
44 Zgłębnik gastrostomijny z wewnętrznym silikonowym balonem mocującym , wykonany z miękkiego silikonu,
posiadający wewnętrzny balon mocujący z linią kontrastującą w RTG; posiadający dwa boczne otwory na końcu
zgłębnika, wolny od DEHP, sterylny, jednorazowego użytku.
4.1 " CH 18/23cm
" szt. 10
4.2 CH20/23cm szt. 10
5Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wolna od PVC wykonana z PP o długości min.
60mm (w części przezroczystej), odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji BFE, VFE
min 99,9999% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH, całość wolna od ftalanów (informacja
na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego
włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej
po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny szt.
10000
6 Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z workiem, pakowany fabrycznie przez producenta
w jednym opakowaniu razem z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, worek w kolorze
zielonym o wymiarach 210mmx310mm, komora kroplowa wolna od PVC wykonana z PP o długości min. 60mm
(w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza
ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony
w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na
przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny szt. 500
7Aparaty do infuzji grawitacyjnych, długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm,
przezroczysty mocny kolec (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i
samodomykajacą się klapką, ergonomiczna komora kroplowa wykonana z bardzo przezroczystego materiału
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- górna część komory twarda, dolna część komory elastyczna, oddzielone między sobą opaską ułatwiającą
wprowadzenie kolca do pojemnika, wydłużony kroplomierz (20 kropli = 1 ml), 15µm filtr cząsteczkowy,
precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po
użyciu, miejsce do podwieszenia drenu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu 180cm zakończona
końcówką lock; posiada filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu
podczas jego wypełniania (zgodnie z załącznikiem 5 do SWZ
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: 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.2.13)

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 4
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

II.2.4)

Opis zamówienia:
sprzęt jednorazowy dostarczany do domu pacjenta łącznie z preparatami do żywienia dojelitowego w ilości i
asortymencie określonym w załączniku nr 5 do SWZ.

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: 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
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Opcje: nie
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 5
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest asortyment określony w ilości i opisie zgodnym z załącznikiem nr 5 do SWZ

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: 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.2.13)

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 6
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest asortyment określony w ilości i opisie zgodnym z załącznikiem nr 5 do SWZ
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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: 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.2.13)

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 7
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Preparat myjąco-odkamieniający do automatycznej myjni dezynfektora basenów i kaczek szpitalnych,
misek, koncentrat, niepieniący środek myjący odpowiedni do wody o każdym stopniu twardości, pojemność
opakowania 5L op. 2
2 Preparat do ręcznego i maszynowego mycia wszystkich wodoodpornych podłóg,do użytku profesjonalnego,
przeznaczony do zastosowania w obszarze medycznym, zabezpieczonych jak i nie zabezpieczonych
powłokami akrylowymi, nadający się do linoleum, PCV, kamienia naturalnego, niskopieniący, szybkoschnący,
nie pozostawia smug i zacieków, nie zawiera fosforanów, ulega biodegradacji, skuteczny w najniższym stężeniu
roztworu roboczego, o przyjemnym zapachu, pojemność opakowania 5 litrów op. 24
3 Preparat do czyszczenia, dezynfekcji pomieszczeń sanitarnych,toalet,brodzików,wanien, umywalek, glazury,
wybielania sanitariatów, przeznaczony do zastosowania w obszarze medycznym, skuteczny wobec grzybów i
bakterii,skutecznie usuwa osady z kamienia, mydła, rdzy, nie pozostawia smug, nie powoduje korozji armatury,
nie zawiera chloru, wysoka kompatybilność materiałowa,
3a 1litr szt 40
3b 5 litrów szt 15
4 Preparat myjąco-dezynfekujący do powierzchni jak podłogi, ściany, łóżka, blaty , meble i sprzęt stanowiący
wyposażenie sal; przeznaczony do stosowania w obszarze medycznym; potwierdzona szeroka kompatybilność
materiałowa (szkło, akryl, stal nierdzewna, tapicerka, wykładziny), może być stosowany w obecności
pacjentów , nie podrażnia dróg oddechowych, nie wymaga spłukiwania, nie odbarwia powierzchni, może
być stosowany do powierzchni kontaktujących się z żywnością, może być stosowany do dezynfekcji przez
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zanurzenie, nie może być produktem niebezpiecznym dla środowiska w tym wodnego, do mycia ręcznego, z
możliwością dozowania przy pomocy automatów dozujących, bez aldehydów,alkoholi,substancji utleniających,
pochodnych fenolowych, możliwość stosowania w niskich stężeniach , o przyjemnym zapachu, skuteczny
w najniższym stężeniu roztworu roboczego, czas działania do 15 minut,szerokie spektrum działania
B,F,drożdżaki,V(HBV,HCV,HIV), opakowanie 5 litrów szt. 24
5 Preparat do czyszczenia wszystkich powierzchni drewnianych, lakierowanych, malowanych,zabezpiecza
powierzchnię przed śladami palców, wody i kurzem, właściwości antystatyczne, opakowanie z atomizerem do 1
L szt 5
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: 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.2.13)

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 8
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Worki rozpuszczalne w wodzie, specjalnego zastosowania PVA, w temp już od 40 stopni, przeznaczone do
prania skażonej bielizny i odzieży, minimalny rozmiar 60x 85 cm ze wstążką do zawiązania, z nietoksycznych
substancji rozpuszczalnych w wodzie, ulegających całkowitej biodegradacji po rozpuszczeniu, rolka 50szt op 4

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: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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 9
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Żel do cewnikowania pęcherza moczowego w jednorazowej saszetce, sterylny, rozpuszczalny w wodzie,
nieszkodliwy, bezpieczny, do nawilżania przyrządów wprowadzanych do jam ciała, saszetka 5 g; 150 saszetek
w opakowaniu opak. 2

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: 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.2.13)

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 10
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie

25/03/2022
S60
https://ted.europa.eu/TED

10 / 32

Dz.U./S S60
25/03/2022
155148-2022-PL

11 / 32

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki
II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych w systemie zamkniętym do 72 h, pozwala na odsysanie
wydzieliny z drzewa oskrzelowego bez rozłączania układu, przeznaczony 1 pacjentowi, system dla dorosłych,
możliwość zastosowania do rurek intubacyjnych oraz tracheostomijnych, F 16, 15 sztuk w opakowaniu
zbiorczym op. 2
2 Nebulizator z łącznikiem typu T F/M, przeznaczony do wytworzenia aerozolu zawierającego rozdrobniony
lek, który może być dostarczony w głąb układu oddechowego wraz z wdechem pacjenta/ zestaw zawiera:
nebulizator, dren, złączka typu T, ustnik, zastawka jednokierunkowa, rurka karbowana/uniwersalny łącznik T
o średnicy 22M/ 15F-22F umożliwia podłączenie zestawu do rurki intubacyjnej lub tracheostomijnej, obwodu
oddechowego w celu nebulizacji u pacjenta wentylowanego mechanicznie/ odłączalny ustnik umożliwia
wykonanie nebulizacji u pacjenta oddychającego samodzielnie/ wykonany z nietoksycznych materiałów/
jednorazowego użytku/ nie zawiera lateksu i ftalanów/ sterylny, dren dł. 210 cm odporny na załamanie/
nebulizator pojemność 6 ml, skalowany co 1 cm/ opakowanie 1 sztuka papier-folia szt. 10

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: 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.2.13)

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 11
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Układ oddechowy kompatybilny z modelem respiratora prisma vent, dla dorosłych, dł. min 1,8m/
22mm;sterylny;do wentylacji inwazyjnej szt. 10
2 Układ oddechowy kompatybilny z modelem respiratora prisma vent, dla dorosłych, dł. min 1,8m/
22mm;sterylny;do wentylacji nieinwazyjnej szt. 5
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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: 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.2.13)

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 12
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Układ oddechowy kompatybilny z respiratorem PB 560:jednoramienny, sterylny, z linią proksymalną i
zastawką wydechową ,dł. 1,8m/ 22mm, rura gładka wewnętrznie , 1 szt w opakowaniu szt. 15
2 Blok wydechowy kompatybilny z respiratorem PB 560 szt 10
3 Układ oddechowy jednoramienny kompatybilny z modelem respiratora new port ht 70, sterylny,dł. 1,8m/
22mm, rura gładka wewnętrznie, SZT 15

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: 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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
pakiet 13
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Obwód kompatybilny z modelem respiratora Trilogy 100, pasywny, bez pułapki wodnej, dł.180 cm , 22 mm,
osobie dorosłej szt 10
2 Leak valve-row kompatybilny z modelem respiratora trilogy 100, 1 szt w opakowaniu szt 2

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: 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.2.13)

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 14
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 "Maska ustno - nosowa przeznaczona do wentylacji nieinwazyjnej oraz terapii CPAP, wielokrotnego użytku,
z możliwością dezynfekcji, z uniwersalnym szkieletem maski, Maska bez podpory czołowej składająca się z 4
elementów. Zaopatrzona w wymienną silikonową wkładkę, zaprojektowana w taki sposób, że zakrywa całe usta,
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oraz przylega do nosa. Umocowanie maski za pomocą 4 punktów podporowych. Z czego dwa punkty dolne
mocowane są za pomocą rzepów z uchwytami magnetycznymi, a górne za pomocą rzepów. Uprząż maski
dodatkowo regulowana na szczycie głowy za pomocą dodatkowego rzepu.Kolanko maski obrotowe (360st.)
wyposażone w port wydechowy typu Quiet Air. Produkt bezlateksowy, do długotrwałej wentylacji, z możliwością
prania uprzęży w temperaturze do 60°C. Pakowana pojedynczo, z uprzężą. Zakres rozmiaru S-L.
" szt. 6
2 Obwód oddechowy do wentylacji nieinwazyjnej kompatybilny z modelem maski , 22mm, 200cm szt. 14
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: 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.2.13)

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 15
Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Pojemnik do ssaka medycznego, uniwersalny, zakręcana pokrywa z uchwytem, w zestawie filtr, kolanko, dren
łączący, szt. 40
2 Pojemnik do ssaka medycznego, kompatybilny z modelem ssaka asskea szt. 20
3 Filtr antybakteryjny kompatybilny z modelem ssaka asskea szt. 60
4 Dren uniwersalny do ssaka medycznego , zastosowanie do połączenia cewnika do odsysania górnych
dróg oddechowych z urządzeniem ssącym, nie załamujący się, gładka powierzchnia wewnętrzna
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drenu ,zapobiegająca osadzaniu się wydzieliny, przezroczysty, jałowy ,pakowany pojedynczo, dł. 1,5-2m,
rozmiar nie mniejszy niż CH 25, w zestawie wymagana końcówka, może być z kontrolą odsysania szt. 150
5 Pojemnik nawilżacza do koncentratora tlenu uniwersalny, z drenem i nakrętką, 350 ml szt. 100
6 Wąż połączeniowy do koncentratora tlenu
7 dł. 2m szt. 100
8 dł. 4m szt. 250
9 dł. 7,5 m szt. 100
10 Filtr wewnętrzny do koncentratora tlenu kompatybilny z modelem Devilbiss 525ks szt. 50
11 Filtr wewnętrzny do koncentratora tlenu kompatybilny z modelem ever flo szt. 50
12 Filtr wewnętrzny do koncentratora tlenu kompatybilny z modelem aeroplus szt. 10
13 Zestaw filtrów do respiratora model astral 100, w 1 opakowaniu 4szt op 80
14 Obwód oddechowy jednoramienny z zastawką resmed s/bore 22mm, do respiratora model astral 100, szt.
200
15 Adapter do obwodu jednoramiennego z zastawką kompatybilny z modelem respiratora astral 100, szt. 6
16 Filtr wlotowy gąbka z pokryciem bakteryjnym do respiratora model PB 560, w opakowaniu 6 sztuk op 3
17 Maska do zestawu do resuscytacji dla dorosłych, CH 5 szt. 10
18 Szybkozłączka wlotu tlenu, prosta, pakowana pojedynczo, kompatybilna z respiratorem model astral 100 szt.
60
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: 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.2.13)

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 16
Część nr: 16

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1 Dren łączący do ssaka medycznego dostępny w zwoju, zastosowanie z urządzeniem ssącym, gładka
powierzchnia wewnętrzna drenu , dren nie załamujący się, przezroczysty, niejałowy zwój 30 m.
1a ID 8.0 mm / O.D.12 mm op. 1
1b ID 8,0 mm/ O.D. 14 mm op. 1
2 Filtry antybakteryjne do ssaków medycznych kompatybilny z modelem LSU szt 20
3 Pojemnik do ssaka kompatybilny z modelem LSU szt 10
4 Filtry antybakteryjne do ssaków medycznych kompatybilne z modelem ssaka accuvac pro wm 11610, w
opakowaniu 10 sztuk op 3
5 Filtry antybakteryjne do ssaków medycznych kompatybilne z modelem ssaka easy go vac, wkręcany w
obudowę urządzenia szt 15
6 Filtry antybakteryjne do ssaków medycznych kompatybilne z modelem ssaka siem nova domi dc szt 30
7 Filtr hydrofobowy kompatybilny z modelem ssaka siem nova domi dc szt 15
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: 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.2.13)

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 17
Część nr: 17

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zgłębnik nosowo - żołądkowy, przeznaczony do długotrwałego żywienia, miękki i elastyczny, maksymalny okres
używania 30 dni, posiada cyfrowy znacznik głębokości oraz zatyczkę, silikonowy w 100% , sterylny, długość
minimum 1 m, 1szt w opakowaniu
1 CH14 szt. 50
2 CH16 szt. 50

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: 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.2.13)

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 18
Część nr: 18

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

II.2.4)

Opis zamówienia:
Niskoprofilowy zestaw do gastrostomii z nadmuchiwanym mankietem, wyposażony w przyrząd do pomiaru
stomii, wykonany z miękkiego tworzywa silikonowego,proksymalna zastawka jednokierunkowa zapobiegająca
refluksowi,zacisk zabezpieczający łatwy w obsłudze, w opakowaniu osprzęt jednorazowy do założenia,
dostępny w różnych rozmiarach:
1 CH 14/ 1,2 cm szt. 4
2 CH14/1,5 cm szt. 4
3 CH 16/ 2 cm szt. 4
4 CH18/ 1,5 cm szt. 4
5 Ch 18/ 5cm szt. 4
6 CH 20 / 1,5 cm szt. 4

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: 24
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.2.13)

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 19
Część nr: 19

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Zestaw do karmienia kompatybilny z niskoprofilowym zestawem do gastrostomii z nadmuchiwanym
mankietem
1a dren krótki, opakowanie zawiera 10 sztuk op. 6
1b dren długi , opakowanie zawiera 10 sztuk op. 6

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: 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.2.13)

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 20
Część nr: 20

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki
II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są pieluchomajtki w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 5 do SWZ

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: 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.2.13)

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 21
Część nr: 21

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Fartuchy jednorazowego użytku fizelinowe z gumką, włóknina polipropylenowa o gramaturze 25 g/m², rozmiar
uniwersalny 120x140cm (zielone lub niebieskie) szt. 300
2 Fartuchy jednorazowego użytku fizelinowe z mankietem, włóknina PP gramatura 23 g/m kw., zielone, troki x 2,
rozmiar L (długość min. 115 cm) i XL (długość min. 120 cm) szt. 100
3 Jednorazowe ochraniacze na obuwie z włókniny (flizeliny) wykonane z wytrzymałej przewiewnej włókniny.
Zakończony elastycznym ściągaczem, włóknina PP min. 40 g/m kw. Opakowanie 50 par. op. 100
4 Pełnobarierowa, trójwarstwowa maska chirurgiczna z gumką - dzięki wysokiej przepuszczalności powietrza
maska w minimalnym stopniu ogranicza swobodne oddychanie. Zastosowanie od strony twarzy specjalnej,
prasowanej włókniny stwarza komfortowe warunki pracy; w czasie oddychania z maski nie uwalniają się
drobne włókna; maska hypoalergiczna, kolor niebieski, wykonana z trzech warstw włókniny, w tym wewnętrznej
filtracyjnej, typu II, z wkładką modelująca na nos maska z zakładkami w części centralnej umożliwiającej
dopasowanie do kształtu twarzy. Wymiary maski: ok. 17,5cm x 9,5cm Długość uchwytów mocujących: ok. 17
cm Długość wkładki modelującej: ok. 10,5 cm, szerokość uchwytu modelującego: ok. 1,5 cm. Wyrób medyczny
klasa I oznakowany CE, maski zgodne z normą EN 14683; maski pakowane po 50 szt. op. 500
5 Podkład higieniczny jednorazowego użytku, w kolorze niebieskim, z zakładkami bocznymi, wymiar całkowity:
długość min. 180 cm, szerokość: min. 70 cm., warstwa chłonna na środku - z pulpą celulozową i absorbentem,
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wiążącym ciecz. Rozmiar warstwy chłonnej - 60x80 cm +/-0,5 cm, chłonność nie mniejsza niż 1750 ml. Od
strony pacjenta - włóknina min. 15 g/m2 miękka, przyjazna dla skóry która zapewnia komfort choremu, od spodu
warstwa nieprzemakalna, zapobiegająca przesuwaniu się podkładu i marszczeniu pod pacjentem - folia PE min.
21 g/m2, opakowanie 30 sztuk op. 50
6 Śliniaki bibułowo-foliowe jednorazowego użytku, ochronne, z kieszonką, rozmiar 37x 60 cm lub 37 x 48cm
(op. 100 - 150 sztuk) op. 5
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: 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.2.13)

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 22
Część nr: 22

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1 Kompresy jałowe włókninowe, warstwowość 4, gramatura30
1.1 rozmiar 5x5cm/ opakowanie 25xa'2 op. 800
1.2 Rozmiar 7,5x 7,5 cm/ opakowanie 25xa'2 op. 1200
1.3 Rozmiar 10cmx10cm / opakowanie 25xa'2 op. 1300
2 Kompresy niejałowe włókninowe , duży poziom absorpcji, delikatna struktura, 4w. , 30g.
2.1 5cmx5cm, 100szt/op. op. 400
2.2 7,5cmx7,5cm 100szt/op. op. 900
2.3 10cmx10cm 100szt/op. op. 1800
3 Gaza jałowa 17nitkowa 100% bawełna; z niestrzępiącymi się brzegami, 1szt/op szt. 1000
4 Gaza niejałowa 17nitkowa, 100% bawełna, pozbawiona luźnych włókien, bielona metodą bezchlorową 1m;
1szt/op szt. 1000
5 Opaska dziana podtrzymująca, niejałowa, zawiera wiskozę, jednorazowego użytku, delikatna, opakowanie
jednostkowe papier, w opakowaniu 1szt
5.1 Rozmiar 10 cm x 4m szt. 2800
6 Opaska tkana podtrzymująca, niejałowa; elastyczna; z zapinką do umocowania; jednorazowego użytku ; do
podtrzymywania opatrunków, stabilizacji przy uszkodzeniach układu kostno-stawowego; zawiera bawełnę ;
bezpieczna dla skóry; z dobrą tolerancja u osób skłonnych do alergii; opakowanie jednostkowe papier lub
kartonik, w opakowaniu 1 szt
6.1 Rozmiar 10 cm x 5m szt 50
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: 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.2.13)

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 23
Część nr: 23

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

II.2.4)

Opis zamówienia:
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przedmiotem zamówienia jest asortyment o parametrach i ilości określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do
SWZ
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: 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.2.13)

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 24
Część nr: 24

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Rurka tracheostomijna z możliwością odsysania znad mankietu, materiał rurki mięknie w temp. ciała
dopasowując się do anatomii człowieka, opakowanie zbiorcze 10 sztuk
1a CH7,0 mm szt 10
1b CH 7,5 mm szt 10
1c CH 8,0 mm szt 30
1d CH 8,5 mm szt 30
1e CH 9,0mm szt 30
1f CH 10,0mm szt 10
2 Rurka tracheostomijna bez mankietu z opaską mocującą
2a CH 8,0mm szt 3
3 Rurka tracheostomijna zbrojona; z ruchomym szyldem długa , z mankietem, PVC silikonowana, odporna na
zginanie, wzmocniona drutem kwasoodpornym,z prowadnicą, znakowany balonik, 2 szt tasiemka mocująca,
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jałowa, jednorazowego użytku,bez lateksu, bez ftalanów , ruchomy szyld umożliwia regulację długości rurki , w
sztukach
3a Nr 8,0 szt 4
4 Rurka tracheostomijna z mankietem, z 2 kaniulami wymiennymi, szczoteczką i opaską; balonik kontrolny
znakowany rozmiarem rurki, bez lateksu i ftalanów,jałowa,jednorazowego użytku, rozmiary co pół milimetra , w
sztukach
4a CH 6,5mm szt. 5
4b CH 7,0 mm szt. 5
4c CH 7,5mm szt. 5
4d CH 8,0 mm szt. 30
4f CH 8,5 mm szt. 5
4g CH 9,0 mm szt. 5
4h CH 9,5 mm szt. 5
4i CH 10,00 mm szt. 5
5 "Opaska mocująca do rurki tracheostomijnej,
Elastyczna , z miękkiego materiału, wersja dla dorosłych, zapinana na rzep, wielorazowa" szt. 500
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: 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.2.13)

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 25
Część nr: 25

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

II.2.4)

Opis zamówienia:
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sprzęt jednorazowy dostarczany do domu pacjenta łącznie z preparatami do żywienia dojelitowego
Sonda gastrostomijna , wykonana w 100 % z silikonu z wewnętrznym balonem , tarcza zewnętrzna, port Y;
zaokrąglona końcówka z otwartym dystalnym końcem, w opakowaniu załączony żel rozpuszczalny w wodzie ,
pakowany pojedynczo
CH16/17 cm szt. 15
CH18/17cm szt. 20
CH 20/17 cm szt. 10
CH22/17 cm szt. 5
CH 24/17 cm szt. 5
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: 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.2.13)

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 26
Część nr: 26

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe niejałowe, chlorowane od wewnątrz, oznakowane jako
Wyrób Medyczny i ŚOI KATIII, Typ B, zewnętrzna powierzchnia gładka z teksturą na opuszkach palców,
rękawice o długości min. 240 mm , siła zrywania Mediana min. 7,5N; AQL ≤ 1,5. Grubość pojedynczej ścianki:
palec - 0,10mm – 0,12mm, dłoń - 0,07mm- 0,09mm, zgodne z ISO EN 374-5. Przebadane i odporne na 13
- 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05 lub metodą równoważną, przebadane wg EN 16523 - 1 na
min 2 kwasy – poziom 1, oraz 70% stężenia etanolu i isopropanolu - min 25 min. Oznaczenie fabryczne
na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, EN 16523-1, EN
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455-1,2,3,4,oznaczenie że rękawice są SOI kat III oraz wyrobem medycznym, okres ważności rękawic minimum
12 m-cy od daty dostawy. Pakowane po 100 szt. Rozmiar S, M, L, XL.
1a rękawice niejalowe nitrylowe S (100szt/op) op. 1040
1b rekawice niejalowe nitrylowe M (100szt/op) op. 3000
1c rękawice niejalowe nitrylowe L (100szt/op) op. 2000
1d rękawice niejałowe nitrylowe XL (100szt/op) op. 30
2 Rękawiczki diagnostyczne z winylu, niejałowe, bezpudrowe, AQL ≤ 1,5; rękawice o min. długości 240mm,
siła zrywania min. 3,6 N w całym okresie przechowywania, pozbawione ftalanów DOP oraz DEHP, materiał
odporny na uszkodzenia - grubość pojedynczej ścianki palce i dłoń min. 0,05mm max.0,08mm, dopuszczone
do kontaktu z żywnością, przebadane na wirusy wg ASTM F 1671, , oraz min. 1 substancję chemiczną z
załącznika A wg EN 374-3 lub EN 16523-1. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data
produkcji, data ważnośći, LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta/ firmy i adres wytwórcy, wskazanie, że
wyrób jest jednorazowego użytku, wszystkie napisy w języku polskim, oznaczenie za zgodność z normą EN
455-1,2,3,4 - wszystkie części normy, rozmiar S, M, L, XL - wybór ilości rozmiarów należy do Zamawiającego,
opak. a'100 szt
2a rękawice niejalowe winylowe S (100szt/op) op. 200
2b rękawice niejalowe winylowe M (100szt/op) op. 1000
2c rękawice niejalowe winylowe L (100szt/op) op. 200
2d rękawice niejalowe winylowe XL (100szt/op) op. 100
3 RĘKAWICE STERYLNE, nielateksowe, bezpudrowe, spełniające wymogi obowiązujących norm, znak CE,
opakowaniu 2 sztuki = 1 para
3a Rękawice chirurgiczne sterylne 7,0 (2szt/op) para 200
3b Rękawice chirurgiczne sterylne 7,5 (2szt/op) para 400
3c Rękawice chirurgiczne sterylne 8,0 (2szt/op) para 600
3d Rękawice chirurgiczne sterylne 8,5 (2szt/op) para 50
3e Rękawice chirurgiczne sterylne 9 (2szt/op) para 50
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: 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.2.13)

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 27
Część nr: 27
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

II.2.4)

Opis zamówienia:
sprzęt jednorazowy kompatybilny z analizatorem edan i 15
1 Kartridż z testami do wykonania minimum 10 badań szt 100
2 Pak z płynem kalibrującym szt 12
3 Papier termoczuły 50mm/20mb szt 10
4 Strzykawka kompatybilna z analizatorem szt 100

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: 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.2.13)

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 28
Część nr: 28

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

II.2.4)

Opis zamówienia:
sprzęt jednorazowy do podciśnieniowego leczenia ran, kompatybilny z urządzeniem Vivanotec
Zbiornik na wydzielinę 300 ml , opakowanie zawiera 10 sztuk op. 50
Port, opakowanie zawiera 10 sztuk op. 50
Zestaw opatrunkowy średni, rozmiar M, opakowanie zawiera 10 sztuk op. 40
Zestaw opatrunkowy mały , rozmiar S, opakowanie zawiera 3 sztuki op. 50

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: 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.2.13)

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 29
Część nr: 29

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Zestaw do zakładania szwów szt. 20
2 Zestaw do usuwania szwów szt. 20
3 Zestaw do zmiany, wykonywania opatrunku szt. 20
4 Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego szt. 20
5 Zestaw do pielęgnacji tracheostomii szt. 20
6 Zestaw podstawowych narzędzi chirurgicznych op. 3
7 Zestaw do cewnikowania szt. 20
8 Zestaw do wykonania iniekcji, przetaczania płynów infuzyjnych szt. 20

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: 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.2.13)

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 30
Część nr: 30

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

II.2.4)

Opis zamówienia:
przedmiotem zamówienia jest asortyment o parametrach i ilości określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do
SWZ

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: 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.2.13)

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 stawia warunków w tym zakresie

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia
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Warunki realizacji umowy:
1.Okres realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy
2. Dostawa odbywać będzie się na ryzyko i koszt Wykonawcy do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach, ul. Szpitalna 54, 16 - 400 Suwałki, w ilościach określonych w
załączniku nr 5 do SWZ.
Warunki płatności:
1. Zapłata realizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w umowie w terminie przez niego
deklarowanym nie krótszym jednak niż 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury na adres siedziby
Zamawiającego.
2. Na fakturze powinien znajdować się numer umowy dostawy wraz z wyodrębnieniem wszystkich pozycji
dostarczonych towarów oraz wszystkie dane określone w art. 106 e ustawy o VAT

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.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/04/2022
Czas lokalny: 11:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 27/07/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 29/04/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, Sala konferencyjna SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI
PALIATYWNEJ IM. JANA PAWŁA II W SUWAŁKACH przy ul. Szpitalnej 54.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Za pośrednictwem platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/ na karcie oferty/
Załączniki,poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
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Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy,
którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1
(JEDZ). Zamawiający wymaga złożenia tego oświadczenia wyłącznie przez wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona.
4. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu
zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
4.1. aktualnych materiałów informacyjnych producenta w postaci katalogów, folderów potwierdzających
wymagane parametry;
4.2. Oświadczenie, że oferowane w przetargu wyroby są dopuszczone do obrotu na terenie RP i spełniają
wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (DZ. U. 2021 poz. 1565.) i zobowiązujemy się
do dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kopii aktualnych dokumentów potwierdzających zgodność
oferowanych wyrobów z odnoszącymi się do nich wymaganiami zasadniczymi (tj. deklaracja zgodności
wytwórcy oraz certyfikat jednostki notyfikowalnej - jeżeli dotyczy)
Uwaga! jeżeli wyrób, który nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi
i ustawą o wyrobach medycznych (Ustawa z dnia 20.05.2010r. Dz.U. 2021 poz. 1565.) i nie jest objęty
deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru, a więc nie posiada znaku CE to w tym
przypadku Zamawiający wymaga załączenia oświadczenia, że oferowany w przedmiotowym postępowaniem
produkt, .... (należy go wymienić) nie jest objęty tym wymogiem i podać uzasadnienie tego faktu oraz podstawę
prawną.
5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
5.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:5.1.1. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;
5.1.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka karnego— sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
5.2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej.
6. Wykonawca składa ofertę wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami za pośrednictwem platformy epropublico.
7. Ofertę i oświadczenia JEDZ należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
Klauzula OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO została opisana w rozdziale 40 SWZ
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
26.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp,
przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 - 590 ustawy Pzp.
26.2. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy
działu IX ustawy - Środki ochrony prawnej (art. 505 i nast. ustawy Pzp).
26.3. Środki ochrony prawnej przysługują 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.
26.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz
dokumentów zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych
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do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
26.5. Terminy wnoszenia odwołania:
1.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
24 / 24
elektronicznej lub 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;
1.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec
treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
1.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
1.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się w terminie:
- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
26.6. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności
przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach
wolnych od pracy.
26.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
26.8. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
26.9. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo
w postaci elektronicznej, z tym, że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w
postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
26.10. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci
elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/03/2022
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