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Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o
przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Brexit

Dostawy - 635066-2020
28/12/2020

S252

I. II. III. IV. VI.
Polska-Czeladź: Soczewki śródoczne
2020/S 252-635066
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 40
Miejscowość: Czeladź
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-250
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@pzzoz.bedzin.pl
Tel.: +48 327312207
Faks: +48 322651430
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pzzoz.bedzin.pl
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pzzoz.bedzsin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać
drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.epuap.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zespół zakładów opieki zdrowotnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
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Dostawa wyrobów medycznych: soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów
medycznych stosowanych w okulistyce oraz materiałów i akcesoriów do
fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej
Numer referencyjny: DZA.381.48.2020
II.1.2) Główny kod CPV
33731110 Soczewki śródoczne
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych:
soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów medycznych stosowanych w okulistyce
oraz materiałów i akcesoriów do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej, a
także materiałów i akcesoriów do witrektomii tylnej, fakoemulsyfikacji w ilościach i
asortymencie wskazanych w Formularzach asortymentowo-cenowych zawartych w
Załączniku nr 2 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 - Soczewka przedniokomorowa,Hydrofilna soczewka wewnątrzgałkowa
Część nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33731110 Soczewki śródoczne
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawy będą następować do Apteki Szpitalnej Zamawiającego, ul.
Małachowskiego 12, 42-500 Będzin
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych:
soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów medycznych stosowanych w okulistyce
oraz materiałów i akcesoriów do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej, a
także materiałów i akcesoriów do witrektomii tylnej, fakoemulsyfikacji w ilościach i
asortymencie wskazanych w Formularzach asortymentowo-cenowych zawartych w
Załączniku nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / 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: 18
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 nr 2 - Materiał wiskoelastyczny
Część nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33731110 Soczewki śródoczne
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawy będą następować do Apteki Szpitalnej Zamawiającego, ul.
Małachowskiego 12, 42-500 Będzin
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych:
soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów medycznych stosowanych w okulistyce
oraz materiałów i akcesoriów do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej, a
także materiałów i akcesoriów do witrektomii tylnej, fakoemulsyfikacji w ilościach i
asortymencie wskazanych w Formularzach asortymentowo-cenowych zawartych w
Załączniku nr 2 do SIWZ
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / 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: 18
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 nr 3 - Soczewka wewnątrzgałkowa
Część nr: 3
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33731110 Soczewki śródoczne
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawy będą następować do Apteki Szpitalnej Zamawiającego, ul.
Małachowskiego 12, 42-500 Będzin
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II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych:
soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów medycznych stosowanych w okulistyce
oraz materiałów i akcesoriów do fakoemulsyfikacji zaćmy
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / 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: 18
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 nr 4 - Soczewka wewnątrzgałkowa,
Część nr: 4
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33731110 Soczewki śródoczne
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawy będą następować do Apteki Szpitalnej Zamawiającego, ul.
Małachowskiego 12, 42-500 Będzin przez okres 18 miesięcy od pierwszego dnia
obowiązywania umowy.
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych:
soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów medycznych stosowanych w okulistyce
oraz materiałów i akcesoriów do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej, a
także materiałów i akcesoriów do witrektomii tylnej, fakoemulsyfikacji w ilościach i
asortymencie wskazanych w Formularzach asortymentowo-cenowych zawartych w
Załączniku nr 2 do SIWZ
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / 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: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

2020-12-28, 11:24

Dostawy - 635066-2020 - TED Tenders Electronic Daily

5 z 16

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:635066-2020:TEXT:PL...

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 - Soczewka tylnokomorowa
Część nr: 5
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33731110 Soczewki śródoczne
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawy będą następować do Apteki Szpitalnej Zamawiającego, ul.
Małachowskiego 12, 42-500 Będzin przez okres 18 miesięcy od pierwszego dnia
obowiązywania umowy.
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych:
soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów medycznych stosowanych w okulistyce
oraz materiałów i akcesoriów do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej, a
także materiałów i akcesoriów do witrektomii tylnej, fakoemulsyfikacji w ilościach i
asortymencie wskazanych w Formularzach asortymentowo-cenowych zawartych w
Załączniku nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / 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: 18
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 nr 6 -Pierścień dotorebkowy
Część nr: 6
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33731110 Soczewki śródoczne
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawy będą następować do Apteki Szpitalnej Zamawiającego, ul.
Małachowskiego 12, 42-500 Będzin przez okres 18 miesięcy od pierwszego dnia
obowiązywania umowy.
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych:
soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów medycznych stosowanych w okulistyce
oraz materiałów i akcesoriów do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej, a
także materiałów i akcesoriów do witrektomii tylnej, fakoemulsyfikacji w ilościach i
asortymencie wskazanych w Formularzach asortymentowo-cenowych zawartych w
Załączniku nr 2 do SIWZ
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / 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: 18
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 nr 7 - Patyczki spongostanowe z PVA, Paski Fluoresceinowe
Część nr: 7
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33731110 Soczewki śródoczne
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawy będą następować do Apteki Szpitalnej Zamawiającego, ul.
Małachowskiego 12, 42-500 Będzin
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych:
soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów medycznych stosowanych w okulistyce
oraz materiałów i akcesoriów do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej, a
także materiałów i akcesoriów do witrektomii tylnej, fakoemulsyfikacji w ilościach i
asortymencie wskazanych w Formularzach asortymentowo-cenowych zawartych w
Załączniku nr 2 do SIWZ
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 18
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 nr 8 - haki do chwilowego rozciągnięcia i przytrzymania tęczówki
Część nr: 8
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33731110 Soczewki śródoczne
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
. Dostawy będą następować do Apteki Szpitalnej Zamawiającego, ul.
Małachowskiego 12, 42-500 Będzin
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych:
soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów medycznych stosowanych w okulistyce
oraz materiałów i akcesoriów do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej, a
także materiałów i akcesoriów do witrektomii tylnej, fakoemulsyfikacji w ilościach i
asortymencie wskazanych w Formularzach asortymentowo-cenowych zawartych w
Załączniku nr 2 do SIWZ
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / 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: 18
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:
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Pakiet nr 9 - Sonda do lasera jaskrowego:
Część nr: 9
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33731110 Soczewki śródoczne
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawy będą następować do Apteki Szpitalnej Zamawiającego, ul.
Małachowskiego 12, 42-500 Będzin
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych:
soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów medycznych stosowanych w okulistyce
oraz materiałów i akcesoriów do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej, a
także materiałów i akcesoriów do witrektomii tylnej, fakoemulsyfikacji w ilościach i
asortymencie wskazanych w Formularzach asortymentowo-cenowych zawartych w
Załączniku nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / 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: 18
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 nr 10 - Barwnik do torebki przedniej soczewki, Roztwór błękitu trypanu
Część nr: 10
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33731110 Soczewki śródoczne
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawy będą następować do Apteki Szpitalnej Zamawiającego, ul.
Małachowskiego 12, 42-500
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych:
soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów medycznych stosowanych w okulistyce
oraz materiałów i akcesoriów do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej, a
także materiałów i akcesoriów do witrektomii tylnej, fakoemulsyfikacji w ilościach i
asortymencie wskazanych w Formularzach asortymentowo-cenowych zawartych w
Załączniku nr 2 do SIWZ
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / 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: 18
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 nr 11 - Zestawy akcesoriów niezbędnych do wykonania fakoemulsyfikacji,
nóż do witrektomii przedniej, płyn do śródoperacyjnego płukania wnętrza gałki
ocznej
Część nr: 11
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33731110 Soczewki śródoczne
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawy będą następować do Apteki Szpitalnej Zamawiającego, ul.
Małachowskiego 12, 42-500 Będzin
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych:
soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów medycznych stosowanych w okulistyce
oraz materiałów i akcesoriów do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej, a
także materiałów i akcesoriów do witrektomii tylnej, fakoemulsyfikacji w ilościach i
asortymencie wskazanych w Formularzach asortymentowo-cenowych zawartych w
Załączniku nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / 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: 18
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 nr 12 - zestawy akcesoriów do wykonania fakoemulsyfikacji
Część nr: 12
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33731110 Soczewki śródoczne
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawy będą następować do Apteki Szpitalnej Zamawiającego, ul.
Małachowskiego 12, 42-500 Będzin
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych:
soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów medycznych stosowanych w okulistyce
oraz materiałów i akcesoriów do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej, a
także materiałów i akcesoriów do witrektomii tylnej, fakoemulsyfikacji w ilościach i
asortymencie wskazanych w Formularzach asortymentowo-cenowych zawartych w
Załączniku nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / 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: 18
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 nr - zestaw akcesoriów niezbędnych do wykonania zabiegu witrektomii
tylnej
Część nr: 13
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33731110 Soczewki śródoczne
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawy będą następować do Apteki Szpitalnej Zamawiającego, ul.
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Małachowskiego 12, 42-500 Będzin
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych:
soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów medycznych stosowanych w okulistyce
oraz materiałów i akcesoriów do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej, a
także materiałów i akcesoriów do witrektomii tylnej, fakoemulsyfikacji w ilościach i
asortymencie wskazanych w Formularzach asortymentowo-cenowych zawartych w
Załączniku nr 2 do SIWZ
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / 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: 18
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 nr 14 - Olej silikonowy, Perflurowęglowodór dziesięciowęglowy, gaz
okulistyczny
Część nr: 14
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33731120 Soczewki okularowe
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawy będą następować do Apteki Szpitalnej Zamawiającego, ul.
Małachowskiego 12, 42-500 Będzin
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych:
soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów medycznych stosowanych w okulistyce
oraz materiałów i akcesoriów do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej, a
także materiałów i akcesoriów do witrektomii tylnej, fakoemulsyfikacji w ilościach i
asortymencie wskazanych w Formularzach asortymentowo-cenowych zawartych w
Załączniku nr 2 do SIWZ
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
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zakupów
Okres w miesiącach: 18
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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki podane w ustawie z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U.2019. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, tj.:
1.1 nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz
na podstawie następujących podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 5
ustawy Pzp:
2.. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziałuw postępowaniu do oferty, każdy Wykonawca musi
dołączyć aktualne na dzień składania ofert wypełnioneoświadczenie w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, dalej zwanym (JEDZ).
3.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 następujących oświadczeń lub
dokumentów:
3.1 Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 i 21
Ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie
określonym przez
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie
wcześniej niż 6
Miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.2 Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie
Zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem
Terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł
Porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności
wraz
Z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem
Zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości
Wykonania decyzji właściwego organu,
3.3 Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych
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Lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne,
Wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lub innego
Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem
W sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
Szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty
Zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
3.4 Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień
Publicznych,
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zawierają wzory umów.
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: tak
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/01/2021
Czas lokalny: 09:00
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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/01/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40,
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POLSKA – Dział ZamówieńPublicznych i Umów
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Oświadczenie, że na oferowany przedmiot zamówienia dokumenty
dopuszczające do obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
wymagane prawem zgodnie z klasyfikacją danego wyrobu, Dyrektywami UE i
ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
186 z późn. zm.),
2. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium do dnia
29.01.2021 r. do godz. 9.00 w wysokości zależnej od wybranego pakietu lub
pakietów, tj.:
Pakiet 1 – 630,00 zł
Pakiet 2 – 2.800,00 zł
Pakiet 3 – 5.600,00 zł
Pakiet 4 – 4.200,00 zł
Pakiet 5 – 2.700,00 zł
Pakiet 6 – 130,00 zł
Pakiet 7 – 30,00 zł
Pakiet 8 – 100,00 zł
Pakiet 9 – 2.800,00 zł
Pakiet 10 – 500,00 zł
Pakiet 11 – 17.000,00 zł
Pakiet 12 – 4.200,00 zł
Pakiet 13 – 19.000,00 zł
Pakiet 14 – 1.200,00 zł
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – zapisy w
SIWZ.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiastdokumentów, o których mowa w części VIII pkt
3 SIWZ:
1) ppkt 3.2 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, innyrównoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy
lub administracyjny kraju, w którym Wykonawcama siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5
i 6 ustawy;
2) ppkt 3.3, 3.4,3.5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarłporozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lubgrzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 ppkt 1 i ppkt 2 lit b, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt 4 ppkt 2 lit. a, powinien byćwystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
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miejsce zamieszkaniama osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje sięje dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przednotariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lubgospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
odniesieniu do osoby mającejmiejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w częściVIII pkt 3
ppkt 3.2 SIWZ składa dokument, o którym mowa w pkt 4. ppkt 1, w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w
którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokumentmiał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tejosoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorząduzawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
8. Zapisy dotyczące RODO zawiera SIWZ.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień
Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień
Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiące podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 180 ust. 5, albow terminie 15 dni-jeżeli zostały przesłane
w inny sposób (art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej(art.182ust. 2
pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).
Odwołanie wobec czynności innych niż ww. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przyzachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawęjego wniesienia (art. 182 ust.
3 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2020
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