
Dz.U./S S165
30/08/2011
271793-2011-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

1/4

30/08/2011 S165
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/4

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:271793-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Poznań: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
2011/S 165-271793

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SP ZOZ, ul.
Szwajcarska 3, Dział Zamówień Publicznych, attn: Karolina Hetmanowska, POLSKA-61-285Poznań.

Tel.  +48 618739033. E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl. Fax  +48 618739305.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 17.8.2011, 2011/S 156-259697)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:33631600
Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne.
Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych do powierzchni małych i dużych,
narzędzi,sprzętu medycznego, dezynfekcji maszynowej oraz środków do dezynfekcji skóry i błon śluzowych dla
potrzebWielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym, który jest załącznikiem dospecyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Pakiet I - środki do mycia maszynowego (myjko-dezynfektory łóżek i podsuwaczy).
Pakiet II – środki do myjnii–dezynfektorów do podsuwaczy i kaczek;
Środki do myjnii-dezynfektorów do narzędzi i środki do pielęgnacji urządzeń ipowierzchni ze stali nierdzewnej.
Pakiet III – środek do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych w myjkachultradźwiękowych.
Pakiet IV – środki do mycia endoskopów i stosowania do myjek etd.
Pakiet V – środki do manualnej dezynfekcji sprzętu endoskopowego.
Pakiet VI – środki do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów – bez zawartościformaldehydu.
Pakiet VII – środki do wstępnej dezynfekcji narzędzi.
Pakiet VIII – środki dezynfekcyjne do powierzchni, powierzchni sprzętu medycznegooraz sprzętu anestezjologicznego.
Pakiet IX – środki do dezynfekcji powierzchni.
Pakiet X – środki dezynfekcyjne do małych powierzchni w postaci chusteczek.
Pakiet XI – środek do dezynfekcji powierzchni w kuchenkach oddziałowych i naczyństołowych.
Pakiet XII – środek do higienicznego mycia ciała (w tym przed zabiegami operacyjnymi).
Pakiet XIII – środki do mycia i dezynfekcji rąk (higieniczne i chirurgiczne).
Pakiet XIV – środek do dezynfekcji rąk.
Pakiet XV – czyściwo do dezynfekcji powierzchni.
Pakiet XVI– środki do dezynfekcji skóry pola operacyjnego, skóry przed punkcjami iiniekcjami - barwione i bezbarwne.
Pakiet XVII – środki do dezynfekcji błon śluzowych.
Pakiet XVIII – środki do dezynfekcji skóry, błon śluzowych, ran przewlekłych.
Pakiet XIX – środki do dezynfekcji skóry pola operacyjnego, skóry przed punkcjami iiniekcjami - barwione i bezbarwne.
Informacje na temat części.
Część nr 8.
Nazwa Pakiet 8.
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1) Krótki opis.
Środki dezynfekcyjne do powierzchni, powierzchni sprzętu medycznego orazsprzętu anestezjologicznego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33631600
3) Wielkość lub zakres.
Pakiet zawiera 4 pozycje szczegółowo opisane w formularzu ofertowym.
Bez VAT 125 265,20 PLN.
4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasutrwania zamówienia 5).
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia.
Informacje na temat części.
Część nr 8.
Nazwa Pakiet 8.
1) Krótki opis.
Środki dezynfekcyjne do powierzchni, powierzchni sprzętu medycznego orazsprzętu anestezjologicznego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33631600
3) Wielkość lub zakres.
Pakiet zawiera 4 pozycje szczegółowo opisane w formularzu ofertowym.
Bez VAT 125 265,20 PLN.
4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasutrwania zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 7 438,00 PLN.
Wadiumwnoszone jest tylko na Pakiety, w których wykonawca przystąpi do postępowania. Dla poszczególnych
Pakietówwadium wynosi:
Pakiet 1: 317,00 PLN.
Pakiet 2: 278,00 PLN.
Pakiet 3: 8,00 PLN.
Pakiet 4: 427,00 PLN.
Pakiet 5: 112,00 PLN.
Pakiet 6: 450,00 PLN.
Pakiet 7: 455,00 PLN.
Pakiet 8: 626,00 PLN.
Pakiet 9: 1125,00 PLN.
Pakiet 10: 955,00 PLN.
Pakiet 11: 18,00 PLN.
Pakiet 12: 45,00 PLN.
Pakiet 13: 525,00 PLN.
Pakiet 14: 383,00 PLN.
Pakiet 15: 398,00 PLN.
Pakiet 16: 222,00 PLN.
Pakiet 17: 828,00 PLN.
Pakiet 18: 132,00 PLN.
Pakiet 19: 134,00 PLN.
Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych do powierzchni małych i dużych,
narzędzi,sprzętu medycznego, dezynfekcji maszynowej oraz środków do dezynfekcji skóry i błon śluzowych dla
potrzebWielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym, który jest załącznikiem dospecyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Pakiet I - środki do mycia maszynowego (myjko-dezynfektory łóżek i podsuwaczy).
Pakiet II – środki do myjnii–dezynfektorów do podsuwaczy i kaczek;
Środki do myjnii-dezynfektorów do narzędzi i środki do pielęgnacji urządzeń ipowierzchni ze stali nierdzewnej.
Pakiet III – środek do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych w myjkachultradźwiękowych.
Pakiet IV – środki do mycia endoskopów i stosowania do myjek etd.
Pakiet V – środki do manualnej dezynfekcji sprzętu endoskopowego.
Pakiet VI – środki do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów – bez zawartościformaldehydu.
Pakiet VII – środki do wstępnej dezynfekcji narzędzi.
Pakiet VIII – środki dezynfekcyjne do powierzchni, powierzchni sprzętu medycznegooraz sprzętu anestezjologicznego.
Pakiet VIIIa – środki dezynfekcyjne do powierzchni, powierzchni sprzętu medycznegooraz sprzętu anestezjologicznego.
Pakiet IX – środki do dezynfekcji powierzchni.
Pakiet X – środki dezynfekcyjne do małych powierzchni w postaci chusteczek.
Pakiet XI – środek do dezynfekcji powierzchni w kuchenkach oddziałowych i naczyństołowych.
Pakiet XII – środek do higienicznego mycia ciała (w tym przed zabiegami operacyjnymi).
Pakiet XIII – środki do mycia i dezynfekcji rąk (higieniczne i chirurgiczne).
Pakiet XIV – środek do dezynfekcji rąk.
Pakiet XV – czyściwo do dezynfekcji powierzchni.
Pakiet XVI– środki do dezynfekcji skóry pola operacyjnego, skóry przed punkcjami iiniekcjami - barwione i bezbarwne.
Pakiet XVII – środki do dezynfekcji błon śluzowych.
Pakiet XVIII – środki do dezynfekcji skóry, błon śluzowych, ran przewlekłych.
Pakiet XIX – środki do dezynfekcji skóry pola operacyjnego, skóry przed punkcjami iiniekcjami - barwione i bezbarwne.
Informacje na temat części.
Część nr 8.
Nazwa Pakiet 8.
1) Krótki opis.
Środki dezynfekcyjne do powierzchni, powierzchni sprzętu medycznego orazsprzętu anestezjologicznego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33631600
3) Wielkość lub zakres.
Pakiet zawiera 3 pozycje szczegółowo opisane w formularzu ofertowym.
Bez VAT 55 525,20 PLN.
4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasutrwania zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia.
Informacje na temat części.
Część nr 20.
Nazwa Pakiet 8a.
1) Krótki opis.
Środki dezynfekcyjne do powierzchni, powierzchni sprzętu medycznego orazsprzętu anestezjologicznego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33631600
3) Wielkość lub zakres.
Pakiet zawiera 1 pozycje szczegółowo opisane w formularzu ofertowym.
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Bez VAT 69 740,00 PLN.
4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasutrwania zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 7 438,00 PLN.
Wadiumwnoszone jest tylko na Pakiety, w których wykonawca przystąpi do postępowania. Dla poszczególnych
Pakietówwadium wynosi:
Pakiet 1: 317,00 PLN.
Pakiet 2: 278,00 PLN.
Pakiet 3: 8,00 PLN.
Pakiet 4: 427,00 PLN.
Pakiet 5: 112,00 PLN.
Pakiet 6: 450,00 PLN.
Pakiet 7: 455,00 PLN.
Pakiet 8: 278,00 PLN.
Pakiet 8a: 348,00 PLN.
Pakiet 9: 1 125,00 PLN.
Pakiet 10: 955,00 PLN.
Pakiet 11: 18,00 PLN.
Pakiet 12: 45,00 PLN.
Pakiet 13: 525,00 PLN.
Pakiet 14: 383,00 PLN.
Pakiet 15: 398,00 PLN.
Pakiet 16: 222,00 PLN.
Pakiet 17: 828,00 PLN.
Pakiet 18: 132,00 PLN.
Pakiet 19: 134,00 PLN.
Inne dodatkowe informacje
Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


