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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:501094-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
2018/S 219-501094

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15 B
Warszawa
02-034
Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Filipiak
Tel.:  +48 225709406
E-mail: danuta.filipiak@coi.pl 
Faks:  +48 225709406
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.coi.pl
Adres profilu nabywcy: www.coi.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut Badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, PN-145/18/DF
Numer referencyjny: PN-145/18/DF

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:danuta.filipiak@coi.pl
www.coi.pl
www.coi.pl
https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa
https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa


Dz.U./S S219
14/11/2018
501094-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 19

14/11/2018 S219
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 19

33141000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (18 pakietów). Przedmiot
zamówienia szczegółowo określono w załącznikach nr od 2.1 do 2.18 do SIWZ.

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 nr 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CO-I, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa zestawów do ciągłego pomiaru rzutu serca kompatybilnych z
monitorem EV 1000 prod. EdwardsLifesciences, trójniki z termistorem kompatybilne z zestawami Volume View
Combo Kit prod. Edwards Lifesciences - szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2.1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (trzy tysiące zł 00/100) oraz złożenia
próbek produktów w celu dokonania oceny zgodność oferowanych dostaw z OPZ.

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CO-I, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa cewników (zestawów) do kaniulacji żył centralnych 7Fr/20 cm
trójświatłowych, z powłoką antybakteryjną, światła kanałów wewnętrznych 18Ga/16G/16Ga - szczegółowo
opisanych w Załączniku nr 2.2 do SIWZ.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 8 000,00 PLN (osiem tysiące zł 00/100) oraz złożenia
próbek produktów w celu dokonania oceny jakości oferowanych dostaw.

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CO-I, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest: dostawa cewników (zestawów) do kaniulacji żył centralnych 7Fr/20 cm
trójświatłowych, z powłoką antybakteryjną, światła kanałów wewnętrznych 16Ga/18G/18Ga - szczegółowo
opisanych w Załączniku nr 2.3 do SIWZ.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 13 000,00 PLN (trzynaście tysięcy zł 00/100) oraz
złożenia próbek produktów w celu dokonania oceny jakości oferowanych dostaw.

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CO-I, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa układów oddechowych karbowanych, z powłoką antybakteryjną - do
respiratorów, do aparatu do znieczuleń - szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2.4 do SIWZ.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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.2.12) 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
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 600,00 PLN (jeden tysiąc sześćset zł 00/100) oraz
złożenia próbek produktów w celu dokonania oceny jakości oferowanych dostaw.

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CO-I, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa rurek intubacyjnych, zbrojonych, kształtowe, nosowe, rurki do
mikrochirurgii, zbrojone, opaski do mocowania rurek intubacyjnych, z materiału zapobiegającemu odleżynom, -
szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2.5 do SIWZ.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 800,00 PLN (jeden tysiąc osiemset zł 00/100) oraz
złożenia próbek produktów w celu dokonania oceny jakości oferowanych dostaw.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 6
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CO-I, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa kaniuli dożylnych 24G z zabezpieczeniem przed przypadkowym
zakłóciem, koreczki do kaniul dwufunkcyjne, - szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2.6 do SIWZ.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 50,00 PLN (pięćdziesiąt zł 00/100) oraz złożenia
próbek produktów w celu dokonania oceny jakości oferowanych dostaw.

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CO-I, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest: dostawa kraników odcinających do terapii dożylnej, trójdrożnych - szczegółowo
opisanych w Załączniku nr 2.7 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4 500,00 PLN (cztery tysiące pięćset zł 00/100) oraz
złożenia próbek produktów w celu dokonania oceny zgodność oferowanych dostaw z OPZ.

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CO-I, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa worków na zwłoki - szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2.8 do
SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 100,00 PLN (sto zł 00/100) oraz złożenia próbek
produktów w celu dokonania oceny zgodność oferowanych dostaw z OPZ.

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CO-I, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa strzykawek insulinowych 1 ml U-100 z wtopioną igłą 29G - szczegółowo
opisanych w Załączniku nr 2.9 do SIWZ.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 30,00 PLN (trzydzieści zł 00/100) oraz złożenia próbek
produktów w celu dokonania oceny jakości oferowanych dostaw.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 10
Część nr: 10
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CO-I, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa zestawów do przez skórnej biopsji wątroby, rozmiary: 18G; 16G, 15G -
szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2.10 do SIWZ.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 200,00 PLN (dwieście zł 00/100) oraz złożenia próbek
produktów w celu dokonania oceny jakości oferowanych dostaw.

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CO-I, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa łączników do strzykawek i zestawów do podaży diet prod. Nutricia,
zgłębniki nosowo-żołądkowe CH 14 dł. 110 cm, z portem do odbarczania - szczegółowo opisanych w Załączniku
nr 2.11 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 300,00 PLN (trzysta zł 00/100) oraz złożenia próbek
produktów w celu dokonania oceny zgodność oferowanych dostaw z OPZ.

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CO-I, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa papieru do aparatu EKG EDANSE 601, Nihon Kohden, USG Sony UPP
110 HD - szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2.12 do SIWZ.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 500,00 PLN (dwa tysiąca pięćset zł 00/100) oraz
złożenia próbek produktów w celu dokonania oceny jakości oferowanych dostaw.

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CO-I, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiału żywicznego do plastyki ubytków czaszkowych - szczegółowo
opisanych w Załączniku nr 2.13 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4 500,00 PLN (cztery tysiące pięćset zł 00/100) oraz
złożenia próbek produktów w celu dokonania oceny zgodność oferowanych dostaw z OPZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 14
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CO-I, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa strzykawek o poj. 3 ml, 5 ml, 10 ml, gotowych do użycia do
przepłukiwania dostępu naczyniowego, niesterylnych - szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2.14 do SIWZ.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 45 000,00 PLN (czterdzieści pięć tysięcy zł 00/100)
oraz złożenia próbek produktów w celu dokonania oceny jakości oferowanych dostaw.

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CO-I, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa strzykawek o poj. 3 ml, 5 ml, 10 ml, gotowych do użycia do
przepłukiwania dostępu naczyniowego, sterylnych - szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2.15 do SIWZ.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 11 000,00 PLN (jedenaście tysięcy zł 00/100) oraz
złożenia próbek produktów w celu dokonania oceny jakości oferowanych dostaw.

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CO-I, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa łopatek jednorazowych, metalowych do laryngoskopów Farum i Welch
Allyn - szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2.16 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 500,00 PLN (jeden tysiąc pięćset zł 00/100) oraz
złożenia próbek produktów w celu dokonania oceny zgodność oferowanych dostaw z OPZ.

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CO-I, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa igieł do biopsji aspiracyjnej 18G i 20G o dł. 25 cm - szczegółowo
opisanych w Załączniku nr 2.17 do SIWZ.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 50,00 PLN (pięćdziesiąt zł 00/100) oraz złożenia
próbek produktów w celu dokonania oceny jakości oferowanych dostaw.

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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CO-I, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa filtrów elektrostatycznych - szczegółowo opisanych w Załączniku nr
2.18 do SIWZ.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (dwa tysiące zł 00/100) oraz złożenia
próbek produktów w celu dokonania oceny jakości oferowanych dostaw.

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:
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy należy
przesłać do składanej oferty Oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia -
zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie
art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 ustawy
należy przedłożyć lub wskazać w jednolitym dokumencie miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu
złożonego do innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego informację z banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy podaną kwotą (liczba w PLN) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert - lub wskazania w jednolitym dokumencie miejsca pobrania lub wykorzystania
dokumentu złożonego do innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego.
Zamawiający wymaga wykazania posiadania środków lub zdolności kredytowej nie mniejszych niż:
Pakiet nr 1 - 25 000,00 PLN
Pakiet nr 2 - 65 000,00 PLN
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Pakiet nr 3 - 110 000,00 PLN
Pakiet nr 4 - 13 000,00 PLN
Pakiet nr 5 - 15 000,00 PLN
Pakiet nr 7 - 37 000,00 PLN
Pakiet nr 12 - 24 000,00 PLN
Pakiet nr 13 - 40 500,00 PLN
Pakiet nr 14 - 400 000,00 PLN
Pakiet nr 15 - 92 000,00 PLN
Pakiet nr 16 - 14 000,00 PLN
Pakiet nr 18 - 20 000,00 PLN

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3 ustawy
należy przedłożyć lub wskazać w jednolitym dokumencie miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu
złożonego do innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego.
a) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy.
b) Opis sposobu dokonania oceny tego warunku:
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał dostawę rodzajowo
odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tj. dostawę sprzętu medycznego o wartości brutto minimum podanej
w tabeli poniżej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenie dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
Zamawiający wymaga wykazania wykonania lub wykonywania co najmniej 1 głównej dostawy o wartości nie
mniejszej niż:
Pakiet nr 1 - 25 000,00 PLN,
Pakiet nr 2 - 65 000,00 PLN,
Pakiet nr 3 - 110 000,00 PLN,
Pakiet nr 4 - 13 000,00 PLN,
Pakiet nr 5 - 15 000,00 PLN,
Pakiet nr 6 - 500,00 PLN,
Pakiet nr 7 - 37 000,00 PLN,
Pakiet nr 8 - 900,00 PLN,
Pakiet nr 9 - 300,00 PLN,
Pakiet nr 10 - 1 500,00 PLN,
Pakiet nr 11 - 2 500,00 PLN,
Pakiet nr 12 - 24 000,00 PLN,
Pakiet nr 13 - 40 500,00 PLN,
Pakiet nr 14 - 400 000,00 PLN,
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Pakiet nr 15 - 92 000,00 PLN,
Pakiet nr 16 - 14 000,00 PLN,
Pakiet nr 17 - 600,00 PLN,
Pakiet nr 18 - 20 000,00 PLN.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego z uwzględnieniem treści ofert. stanowią załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

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: 18/12/2018
Czas lokalny: 10:00

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

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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/12/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
CO-I, ul. Wawelska 15B, Warszawa, Sala 008 (parter), POLSKA

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w OPZ, Zamawiający
na podstawie art 26 ust. 2f uPzp wymaga złożenia wraz z ofertą - Świadectwa dopuszczającego przedmiot
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zamówienia do obrotu i używania na terenie Polski – zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o wyrobach
medycznych; W przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób
medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami
zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi, zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia;
dostarczenia (zgodnie z zapisami Rozdziału III ppk. 5. SIWZ) najpóźniej do dnia ................ 2018 r. do godz.
10:00 do Zamawiającego pok. 012 ul. Wawelska 15b, 02-034 Warszawa. bezpłatne próbki oferowanego wyrobu
– w ilości wskazanej w załączniku nr 2 do SIWZ. Dokumenty powinny być dokładnie opisane, którego pakietu i
pozycji dotyczą.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 i
8 ustawy zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia na formularzu „jednolitego dokumentu”.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia: aktualnego odpisu z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14 i 21 ustawy; oświadczenia w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 22 o braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków; zaświadczenia właściwej terenowej
jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne; oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczeniu społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 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. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu; inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum
Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie jest Pan Robert Syska, mail: iod@coi.pl ; ul. Wawelska 15b,
02-034 Warszawa; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego PN-145/18/DF prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z
dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; Pani/
Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówi...

VI.4) Procedury odwoławcze

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

mailto:iod@coi.pl
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Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
nie dotyczy
Warszawa
Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/11/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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