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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM 

Al. Powstańców Wielkopolskich 72  

70-111 Szczecin 

 

ZP/220/72/17 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): 

http://www.spsk2-szczecin.pl 

 

20/10/2017    S202    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  

Polska-Szczecin: Szwy chirurgiczne 

2017/S 202-415352 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Dostawy 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa i adresy 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie 000288900 

al. Powstańców Wielkopolskich 72 Szczecin 70-111 Polska 

Osoba do kontaktów: Katarzyna Rogiewicz 

Tel.: +48 914661088 

E-mail: zamowienia@spsk2-szczecin.pl 

Faks: +48 914661113 

Kod NUTS: PL424 

Adresy internetowe: 

Główny adres: www.spsk2-szczecin.pl 

I.2)Wspólne zamówienie 

 

I.3)Komunikacja 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 

adresem: www.spsk2-szczecin.pl 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej 

 

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej 

Podmiot prawa publicznego 

I.5)Główny przedmiot działalności 

Zdrowie 

 

Sekcja II: Przedmiot 

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia 

II.1.1)Nazwa: 

Dostawa materiałów szewnych i preparatów o działaniu hemostatycznym. 

Numer referencyjny: ZP/220/72/17 

II.1.2)Główny kod CPV 

33141121 

II.1.3)Rodzaj zamówienia 

Dostawy 
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II.1.4)Krótki opis: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych (zwanych dalej „szwami” lub „wyrobami”) i preparatów      

o działaniu hemostatycznym (zwanych dalej „hemostatykami” lub „wyrobami”), na potrzeby Klinik SPSK-2 w Szczecinie – 

szczegółowy opis wyrobów oraz wymagane ilości zawiera formularz cen jednostkowych (fcj), stanowiący załącznik nr 1 

do formularza oferty (FO). 

Ilekroć w SIWZ zostanie użyte określenie „wyroby”, należy pod tym pojęciem rozumieć materiały szewne, preparaty                  

o działaniu hemostatycznym oraz pozostałe wyroby stanowiące przedmiot zamówienia, ujęte w poszczególnych 

zadaniach. 

2. Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów medycznych w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych (Dz.U.2017.211 t.j. z dnia 2017.01.17), wprowadzonych do obrotu i używania na terenie RP zgodnie                 

z obowiązującymi przepisami. 

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość 

Wartość bez VAT: 3 594 724.80 PLN 

 

II.1.6)Informacje o częściach 

To zamówienie podzielone jest na części: tak 

Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 18 

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 18 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Szwy chirurgiczne, podwiązki 

Część nr: 1 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141121 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL424 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Siedziba zamawiającego. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Szew niewchłanialny, jedwabny, plecionka, powleczony woskiem (dla poz. 1-4 oraz poz. 6) oraz powleczony silikonem 

(dla poz. 5), czarny, sterylny. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 

zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 39 271.68 PLN 

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 400 zł 

szczegółowy opis wymagań zawarty w SIWZ VIII.2.4 oraz w formularzu cen jednostkowych. 
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II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Szwy chirurgiczne 

Część nr: 2 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141121 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL424 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Siedziba zamawiającego. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Szew niewchłanialny (nylonowy – poliamid), monofilament, barwiony, sterylny. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 

zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 248 641.04 PLN 

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 2.500 zł 

szczegółowy opis wymagań zawarty w SIWZ VIII.2.4 oraz w formularzu cen jednostkowych. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Szwy chirurgiczne, podwiązki 

Część nr: 3 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141121 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL424 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Siedziba zamawiającego. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Szew chirurgiczny, sterylny, syntetyczny, plecionka z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem                                              

i stearynianem wapnia, całkowicie wchłanialne w okresie 60 – 90 dni, podtrzymywanie tkankowe: ok. 80 % po 14 

dniach, ok. 50 % po 21 dniach, ok. 20 % po 28 dniach, barwione na fioletowo, sterylizowane tlenkiem etylenu. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 

zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 298 519.20 PLN 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 36 
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000 zł 

szczegółowy opis wymagań zawarty w SIWZ VIII.2.4 oraz w formularzu cen jednostkowych. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Szwy chirurgiczne, podwiązki 

Część nr: 4 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141121 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL424 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Siedziba zamawiającego. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Szew chirurgiczny, sterylny, niewchłanialna plecionka, poliestrowa (poli(tereftalan etylenu)), powleczona silikonem, 

barwiona na zielono, sterylizowana tlenkiem etylenu. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 

zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 138 381.60 PLN 

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 1.400 zł 

szczegółowy opis wymagań zawarty w SIWZ VIII.2.4 oraz w formularzu cen jednostkowych. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Szwy chirurgiczne 

Część nr: 5 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141121 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL424 
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Siedziba zamawiającego. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Szew chirurgiczny, sterylny, stalowy, pakowany pojedynczo lub podwójnie, opakowanie zewnętrzne min. podwójne. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 

zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 124 416.00 PLN 

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 1.300 zł 

szczegółowy opis wymagań zawarty w SIWZ VIII.2.4 oraz w formularzu cen jednostkowych. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Wosk kostny 

Część nr: 6 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141100 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL424 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Siedziba zamawiającego. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Wosk kostny do uzyskiwania miejscowej hemostazy kostnej. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 

zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 5 772.00 PLN 

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 100 zł 
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szczegółowy opis wymagań zawarty w SIWZ VIII.2.4 oraz w formularzu cen jednostkowych. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Szwy chirurgiczne 

Część nr: 7 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141121 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL424 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Siedziba zamawiającego. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy, niepowlekany, wykonany z włókien poliamidowych, barwiony na 

niebiesko. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 

zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 3 999.60 PLN 

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 100 zł 

szczegółowy opis wymagań zawarty w SIWZ VIII.2.4 oraz w formularzu cen jednostkowych. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Szwy chirurgiczne 

Część nr: 8 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141121 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL424 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Siedziba zamawiającego. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Szwy chirurgiczne na potrzeby Bloku Operacyjnego Okulistyki. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 

zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 247 762.80 PLN 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
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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 2.500 zł 

szczegółowy opis wymagań zawarty w SIWZ VIII.2.4 oraz w formularzu cen jednostkowych. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Szwy chirurgiczne 

Część nr: 9 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141121 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL424 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Siedziba zamawiającego. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Szew chirurgiczny, sterylny, wchłanialny, syntetyczna plecionka, polimer kwasu mlekowego i glikolowego lub 

poliglikolowego, całkowite wchłanianie szwu 60-70 dni, profil podtrzymywania tkankowego: ok. 75 % po 14 dniach, ok. 

50 % po 21 dniach, ok. 25 % po 28 dniach, powlekane, barwione na fioletowo, sterylizowany tlenkiem etylenu. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 

zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 383 384.40 PLN 

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 3.900 zł 

szczegółowy opis wymagań zawarty w SIWZ VIII.2.4 oraz w formularzu cen jednostkowych. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Szwy chirurgiczne 

Część nr: 10 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141121 
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II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL424 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Siedziba zamawiającego. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Część A: Szew chirurgiczny, sterylny, niewchłanialny, monofilament polipropylenowy z kontrolowanym rozciąganiem                  

i plastycznym odkształcaniem węzła. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali odpornej                    

na odkształcanie 

Część B: Szew chirurgiczny, sterylny, syntetyczny, pleciony, powlekany z mieszaniny kwasu poliglikolowego                               

i polimlekowego; okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni; okres wchłaniania 56-70 dni. Profil podtrzymywania 

tkankowego: po 14 dniach – minimum 75 %, po 21 dniach – minimum 50 %, po 28 dniach – minimum 25 % Igła                      

o zwiększonej stabilności w imadle, wykonana ze stopu stali odpornej na odkształcanie. 

Część C: Szew chirurgiczny, sterylny, niewchłanialny, syntetyczny, pleciony poliester 

Część D: Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego                 

z powleczeniem z dodatkiem triklosanu o szerokim spektrum działania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania 

tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: 

min. 75 % po 14 dniach, min. 50 % po 21 dniach, min. 25 % po 28 dniach. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, 

wykonane ze stopu stali odpornej na odkształcanie 

Część E: Szew syntetyczny jednowłóknowy, wchłanialny, wykonany z polydioksanonu, z nieścieralnym powleczeniem,                

z dodatkiem triclosanu o szerokim spektrum działania antybakteryjnego; okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. 

Okres wchłaniania 182-238 dni. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali odpornej                             

na odkształcanie. 

Część F: Szew syntetyczny, niewchłanialny, pleciony, poliester powlekany polibutylanem. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 

zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 302 732.88 PLN 

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 3.100 zł 

szczegółowy opis wymagań zawarty w SIWZ VIII.2.4 oraz w formularzu cen jednostkowych. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Paski do zamykania brzegów rany 

Część nr: 11 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141100 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL424 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Siedziba zamawiającego. 
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II.2.4)Opis zamówienia: 

Paski do zamykania brzegów rany. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 

zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 3 333.00 PLN 

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 100 zł 

szczegółowy opis wymagań zawarty w SIWZ VIII.2.4 oraz w formularzu cen jednostkowych. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Szwy chirurgiczne 

Część nr: 12 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141121 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL424 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Siedziba zamawiającego. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Część A: Szew chirurgiczny, sterylny, niewchłanialny, monofilament polipropylenowy do miażdżycowo stwardniałych 

naczyń; igły pokryte silikonem, wykonane ze stali typu Surgalloy/Ethalloy 

Część B: Szew chirurgiczny, niewchłanialny, niebarwiony, wykonany z politetrafluoroetylenu, monofilamentowy 

Część C: Szew chirurgiczny, sterylny, synteteyczny,, przeznaczony do długookresowego zamykania ran, wchłanialny 

monofilament wykonany z polidioksanonu; profil podtrzymywania tkankowego: 70-80 % po 14 dniach, 50-70 % po 28 

dniach; całkowita absorpcja szwu po ok. 180-210 dni. Szwy pakowane w pojedynczą saszetkę aluminiową. Pełna 

identyfikacja szwu na każdym etapie otwarcia nitki. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 

zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 392 543.52 PLN 

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 4.000 zł 

szczegółowy opis wymagań zawarty w SIWZ VIII.2.4 oraz w formularzu cen jednostkowych. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Szwy chirurgiczne 

Część nr: 13 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141121 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL424 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Siedziba zamawiającego. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Część A: Wchłanialny system zamykania ran, składający się z igły z nicią zaopatrzoną w jednokierunkowe zaczepy, 

zakończoną zgrzewaną pętlą chwytakową; czas wcgłaniania 90-110 dni, podtrzymywanie tkankowe w 7-mym dniu 90 %, 

w 14-tym dniu 75 % 

Część B: Szew chirurgiczny, sterylny, niewchłanialny, polipropylenowy, monofilament, niebieski, do miażdżycowo 

stwardniałych naczyń 

Część C: Szew chirurgiczny, sterylny, niewchłanialny, powlekany, pleciony, wykonany z długołańcuchowych polimerów 

alifatycznych nylon (poliamid), równomiernie powleczony silikonem, barwione na czarno. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 

zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 250 311.60 PLN 

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 2.600 zł 

szczegółowy opis wymagań zawarty w SIWZ VIII.2.4 oraz w formularzu cen jednostkowych. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Podwiązki 

Część nr: 14 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141100 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL424 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
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Siedziba zamawiającego. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Szew chirurgiczny – podwiązka, sterylny, wchłanialny, syntetyczna plecionka, polimer kwasu mlekowego i glikolowego 

lub poliglikolowego, całkowite wchłanianie szwu 60-70 dni, profil podtrzymywania tkankowego: ok. 75 % po 14 dniach, 

ok. 50 % po 21 dniach, ok. 25 % po 28 dniach, powlekane, barwione na fioletowo, sterylizowany tlenkiem etylenu. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 

zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 32 046.00 PLN 

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 400 zł 

szczegółowy opis wymagań zawarty w SIWZ VIII.2.4 oraz w formularzu cen jednostkowych. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Hemostatyki wchłanialne 

Część nr: 15 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141127 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL424 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Siedziba zamawiającego. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Opatrunek hemostatyczny na bazie regenerowanej celulozy. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 

zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 59 259.20 PLN 

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 600 zł 

szczegółowy opis wymagań zawarty w SIWZ VIII.2.4 oraz w formularzu cen jednostkowych. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Hemostatyki wchłanialne 

Część nr: 16 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141127 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL424 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Siedziba zamawiającego. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Płynna matryca o działaniu hemostatycznym oraz hemostatyki do użytku doodbytniczego. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 

zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 133 516.40 PLN 

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 1.400 zł 

szczegółowy opis wymagań zawarty w SIWZ VIII.2.4 oraz w formularzu cen jednostkowych. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Szwy chirurgiczne 

Część nr: 17 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141121 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL424 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Siedziba zamawiającego. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Część A: Szew chirurgiczny, sterylny, monofilament wykonany z glikonatu, niebarwiony, wchłanialny w terminie 56 – 60 

dni 

Część B: Szew chirurgiczny, sterylny, niewchłanialny,monofilament wykonany z polipropylenu 

Część C: Szew chirurgiczny, sterylny, monofilament wykonany z polimeru poli-4-hydroksybutyratu, barwiony, wchłanialny 

w terminie 13-36 miesięcy, dla procedury zespolenia jamy brzusznej(minium 50 % pierwotnej zdolności podtrzymywania 

tkanki po 90 dniach) 
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Część D: Elektroda jednobiegunowa do czasowej stymulacji naszywana na serce/elektroda dostosowana do naszycia na 

serce do czasowej stymulacji w okresie pooperacyjnym; system dwuigłowy do naszycia i wyprowadzenia z klatki 

piersiowej elektrody, z nicią skręcaną ze stali nierdzewnej, powlekanej częściowo polietylenem 

Część E: Specjalistyczny antyewentracyjny (odbarczający) niewchłanialny zestaw szewny, z nicią skręcaną o średnicy 1,3 

mm, wykonaną ze stali nierdzewnej powleczonej polietylenem, zawierający w swoim skladzie 2 płytki polietylenowe o 

wymiarach 100 mm x 30 mm x 8 mm 

Część F: Szew chirurgiczny, sterylny, niewchłanialny,monofilament wykonany z polipropylenu i polietylenu,do 

miażdżycowo stwardniałych naczyń. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 

zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 448 367.40 PLN 

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 zł 

szczegółowy opis wymagań zawarty w SIWZ VIII.2.4 oraz w formularzu cen jednostkowych. 

 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Szwy chirurgiczne 

Część nr: 18 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141121 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL424 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Siedziba zamawiającego. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Szew chirurgiczny, sterylny, niewchłanialny, poliestrowy, pleciony z przędzy poliestrowej wykonanej z tereftalanu 

etylenu, oplecionej i powleczonej silikonem. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 

zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 482 466.48 PLN 

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 
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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 4.900 zł 

szczegółowy opis wymagań zawarty w SIWZ VIII.2.4 oraz w formularzu cen jednostkowych. 

 

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 opisuje sposobu spełniania tego warunku. 

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 

W tym zakresie zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał wysokość posiadanych środków finansowych bądź 

zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż: 

zad 1 3 000,00 zł 

zad 2 15 000,00 zł 

zad 3 18 000,00 zł 

zad 4 8 000,00 zł 

zad 5 8 000,00 zł 

zad 6 500,00 zł 

zad 7 500,00 zł 

zad 8 15 000,00 zł 

zad 9 23 000,00 zł 

zad 10 15 000,00 zł 

zad 11 500,00 zł 

zad 12 23 000,00 zł 

zad 13 15 000,00 zł 

zad 14 2 000,00 zł 

zad 15 4 000,00 zł 

zad 16 8 000,00 zł 

zad 17 26 000,00 zł 

zad 18 28 000,00 zł 

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie zamawiający dopuszcza, aby wykonawca wykazał posiadanie 

środków finansowych bądź zdolność kredytową jedną kwotą – nie mniejszą niż suma wartości określonych dla zadań, 

których dotyczy oferta (np. jeśli wykonawca składa ofertę na zadania nr 1 i 2, wówczas musi wykazać posiadanie 

środków finansowych, bądź zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 18 000 zł). 

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 

W tym zakresie zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał wykonanie/wykonywanie co najmniej jednej głównej 

dostawy, której przedmiotem była dostawa wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia w danym zadaniu. 

Jeśli przedmiotem zamówienia w danym zadaniu są wyroby inne niż materiały szewne, przedmiotem wskazywanej 

dostawy mogą być te wyroby lub materiały szewne. 

Minimalna wartość brutto wykazywanych dostaw, jakiej wymaga zamawiający: 

zad 1 5 000,00 zł 

zad 2 25 000,00 zł 

zad 3 32 000,00 zł 
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zad 4 15 000,00 zł 

zad 5 13 000,00 zł 

zad 6 1 000,00 zł 

zad 7 500,00 zł 

zad 8 26 000,00 zł 

zad 9 40 000,00 zł 

zad 10 28 000,00 zł 

zad 11 500,00 zł 

zad 12 40 000,00 zł 

zad 13 28 000,00 zł 

zad 14 3 500,00 zł 

zad 15 6 500,00 zł 

zad 16 15 000,00 zł 

zad 17 50 000,00 zł 

zad 18 50 000,00 zł 

Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w kilku zadaniach, ta sama dostawa może posłużyć mu                            

do wykazania spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w więcej niż jednym zadaniu, 

jednakże pod warunkiem, że jej wartość nie będzie mniejsza niż suma wartości określonych w tych zadaniach w ppkt 1.3 

(np. wykonawca składający oferty częściowe na zadania 1 i 2, może wykazać wykonanie jednej dostawy głównej o 

wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto) wraz z podaniem, których zadań dotyczy wskazana dostawa główna. 

Niedopuszczalne jest wskazanie spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej dla danego zadania 

w ten sposób, że dopiero łączna wartość dwóch lub większej ilości dostaw głównych będzie odpowiadała wartości 

wymaganej dla danego zadania. 

W przypadku, gdy w wykazie zostanie zamieszczona dostawa główna obejmująca zakres rzeczowy szerszy aniżeli 

wymagany przez zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest wyszczególnić wartość, przedmiot i datę wykonania tej 

części dostawy, która odpowiada rodzajowi i wartości określonej przez zamawiającego 

W przypadku zamówienia będącego w trakcie realizacji, warunek dotyczący wartości zamówienia powinien być spełniony 

przed upływem terminu składania oferty. 

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 

III.2)Warunki dotyczące zamówienia 

III.2.2)Warunki realizacji umowy: 

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: 28/11/2017 

Czas lokalny: 12:30 
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IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom 

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

Polski 

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert) 

 

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert 

Data: 28/11/2017 

Czas lokalny: 13:00 

Miejsce: 

Siedziba zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych (budynek Działu Technicznego – M, pok. 11). 

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 

Wszyscy zainteresowani. 

 

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: 

Zamawiający zastosuje procedurę z art. 24 aa) PZP i najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału                       

w postępowaniu. Zamawiający może odstąpić od stosowania procedury z art. 24 aa) PZP, gdy oceniając stan faktyczny 

sprawy uzna stosowanie tej procedury za niecelowe. 

 

Poza możliwością zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2-6 PZP, zmiana umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy możliwa w przypadkach i na warunkach określonych we wzorze 

umowy, § 13 (wzór umowy, rozdział II SIWZ). 

 

Kryteria oceny ofert zależne od rodzaju zadania (szczegółowo: SIWZ XV): 

I. dla zadań 1-5, 7-10, 12-13, 17-18 – zadania z jakościową oceną oferowanych szwów (w formie i na warunkach 

określonych w SIWZ VIII.2.4): 

1. cena brutto – 60 %, 

2. termin dostawy zamówień cząstkowych (realizacji zamówień) – 5 %, 

3. parametry techniczne – jakość – 35 %. 

II. dla zadań 6, 11, 14, 16: 

1. cena brutto – 60 %, 

2. termin dostawy zamówień cząstkowych (realizacji zamówień) – 25 %, 

3. termin płatności – 15 % 

III. dla zadania 15: 

1. cena brutto – 60 %, 

2. termin dostawy zamówień cząstkowych (realizacji zamówień) – 10 %, 

3. czas wywołania hemostazy – 15 %, 

4. całkowity czas biodegradacji – 15 %. 
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VI.4)Procedury odwoławcze 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Krajowa Izba Odwoławcza 

ul. Postępu 17 a 

Warszawa 

02-676 

Polska 

Tel.: +48 224587801 

E-mail: uzp@uzp.gov.pl 

Faks: +48 224587800 

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl 

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 

VI.4.3)Składanie odwołań 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI PZP przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 PZP. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone 

odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania, w taki sposób, 

aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych 

ul. Postępu 17 a 

Warszawa 

02-676 

Polska 

Tel.: +48 224587801 

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

Faks: +48 224587800 

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

18/10/2017 
 

…………………….………………….. 

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie 


