
ESENDER_LOGIN: ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN: ECAS_n005ao73
NO_DOC_EXT: 2020-179050
SOFTWARE VERSION: 11.0.2
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E_MAIL: anna.jackowiak@szpital-strusia.poznan.pl

LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F02
VERSION: R2.0.9.S03
DATE_EXPECTED_PUBLICATION: /



1 / 14

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Szwajcarska 3
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-285
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl 
Tel.:  +61 8739293
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-strusia.poznan.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.szpital-strusia.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

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 sprzętu do embolizacji tętniaków mózgu dla Pracowni Angiografii Wielospecjalistycznego Szpitala 
Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
Numer referencyjny: WSM/DZP/381-9332/2020

II.1.2) Główny kod CPV
33111710 Wyroby do angiografii

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
www.szpital-strusia.poznan.pl
www.szpital-strusia.poznan.pl
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do embolizacji tętniaków mózgu dla potrzeb Pracowni 
Angiografii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do 
specyfikacji.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 14 pakietów (części).Przedmiot zamówienia obejmuje również:
Dostawę przedmiotu zamówienia do Apteki Zakładowej szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu 
transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 695 548.15 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 1 - stenty wewnątrzczaszkowe z systemem dostawczym
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Zakładowa, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 1, pozycji 1 - stent wewnątrzczaszkowy 30 szt. Szczegółowy opis w formularzu ofertowym stanowiącym 
załącznik do SIWZ

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: 270 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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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Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 
dni, kompletnej „linii” implantów objętych zamówieniem do wykorzystania wg bieżących potrzeb Pracowni 
Angiografii. Szczegółowy opis warunków w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 2 - stenty wewnątrzczaszkowe z systemem dostawczym
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Zakładowa, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 2, pozycji 1 - stent wewnątrzczaszkowy 15 szt. Szczegółowy opis w formularzu ofertowym stanowiącym 
załącznik do SIWZ

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: 135 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 
dni, kompletnej „linii” implantów objętych zamówieniem do wykorzystania wg bieżących potrzeb Pracowni 
Angiografii. Szczegółowy opis warunków w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 3 - stenty wewnątrzczaszkowe z systemem dostawczym
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Zakładowa, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 3, pozycji 1 - stent wewnątrzczaszkowy 15 szt. Szczegółowy opis w formularzu ofertowym stanowiącym 
załącznik do SIWZ

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: 112 500.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 
dni, kompletnej „linii” implantów objętych zamówieniem do wykorzystania wg bieżących potrzeb Pracowni 
Angiografii. Szczegółowy opis warunków w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 4 - stenty wewnątrzczaszkowe z systemem dostawczym
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Zakładowa, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 4, pozycji 2 - stent wewnątrzczaszkowy 10 szt., cewnik dostawczy - 12 szt. Szczegółowy opis w 
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ

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
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Wartość bez VAT: 260 370.37 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 
dni, kompletnej „linii” implantów objętych zamówieniem do wykorzystania wg bieżących potrzeb Pracowni 
Angiografii. Szczegółowy opis warunków w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 5 - sprzęt do embolizacji
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Zakładowa, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 5, pozycji 3 - stent wewnątrzczaszkowy 10 szt., mikroprowadnik - 30 szt., drut przedłużający - 3 szt. 
Szczegółowy opis w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ

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: 281 200.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
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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
Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 
dni, kompletnej „linii” implantów objętych zamówieniem do wykorzystania wg bieżących potrzeb Pracowni 
Angiografii. Szczegółowy opis warunków w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 6 - sprzęt do embolizacji przeznaczyniowych tętniaków mózgu, system odczepiania elektromechaniczny
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Zakładowa, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 6, pozycji 5 - cewnik prowadzący - 10 szt., mikrocewnik - 70 szt., mikroprowadnik - 130 szt., spirale 
odczepiane elektromechanicznie - 300 szt., aparat do odczepiania spiral - 60 szt. Szczegółowy opis w 
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ

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: 1 106 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 
dni, kompletnej „linii” implantów objętych zamówieniem do wykorzystania wg bieżących potrzeb Pracowni 
Angiografii. Szczegółowy opis warunków w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 7 - sprzęt do embolizacji przeznaczyniowych tętniaków mózgu, system odczepiania elektrolityczny
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Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Zakładowa, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 7, pozycji 5 - mikrocewnik - 60 szt., mikroprowadnik - 10 szt., spirale odczepiane elektrolitycznie - 120 
szt., urządzenie do odczepiania spiral - 30 szt., mikroprowadnik - 20 szt. Szczegółowy opis w formularzu 
ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ

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: 404 111.11 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 
dni, kompletnej „linii” implantów objętych zamówieniem do wykorzystania wg bieżących potrzeb Pracowni 
Angiografii. Szczegółowy opis warunków w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 8 - sprzęt do embolizacji przeznaczyniowych tętniaków mózgu
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Zakładowa, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
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Pakiet 8, pozycji 1 - cewniki prowadzące - 130 szt. Szczegółowy opis w formularzu ofertowym stanowiącym 
załącznik do SIWZ

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: 118 300.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 
dni, kompletnej „linii” implantów objętych zamówieniem do wykorzystania wg bieżących potrzeb Pracowni 
Angiografii. Szczegółowy opis warunków w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 9 - sprzęt do embolizacji przeznaczyniowych tętniaków mózgu
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Zakładowa, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 9, pozycji 8, mikrocewnik - 10 szt., mikroprowadnik - 10 szt., spirale odczepiane elektromechanicznie 
- 130 szt., mikrocewnik dedykowany do kleju - 10 szt., cewnik prowadzący o stopniowanej elastyczności - 
10 szt., urządzenie do odczepiania spiral - 25 szt., cewnik do usuwania ciał obcych - 5 szt., kranik trójdrożny 
wysokociśnieniowy - 200 szt. Szczegółowy opis w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ

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: 413 600.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 12
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 
dni, kompletnej „linii” implantów objętych zamówieniem do wykorzystania wg bieżących potrzeb Pracowni 
Angiografii. Szczegółowy opis warunków w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 10 - balony do remodelingu naczyń wewnątrzczaszkowych z systemem dostawczym
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Zakładowa, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 10, pozycji 4, balon do remodelingu naczyń wewnątrzczaszkowych - 10 szt., strzykawki przykręcane - 50 
szt., zastawka hemostatyczna - 70 szt. Szczegółowy opis w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do 
SIWZ

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: 33 100.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 
dni, kompletnej „linii” implantów objętych zamówieniem do wykorzystania wg bieżących potrzeb Pracowni 
Angiografii. Szczegółowy opis warunków w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 11 - balony do remodelingu naczyń wewnątrzczaszkowych z systemem dostawczym
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Zakładowa, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 11, pozycji 2, balon do remodelingu naczyń wewnątrzczaszkowych - 30 szt., balon do remodelingu z 
podwójnym światłem - 10 szt. Szczegółowy opis w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ

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: 84 900.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 
dni, kompletnej „linii” implantów objętych zamówieniem do wykorzystania wg bieżących potrzeb Pracowni 
Angiografii. Szczegółowy opis warunków w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 12 - sprzęt do embolizacji
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Zakładowa, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 12, pozycji 8, cewnik prowadzący - 15 szt., spirale odczepiane elektromechanicznie- 80 szt., aparat do 
odczepiania spiral - 15 szt., zestaw aspiracyjny - 5 szt., cewnik aspiracyjny dystalny - 3 szt., stentretriever - 3 
szt., mikrocewnik - 3 szt., zbiornik - 5 szt. Szczegółowy opis w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do 
SIWZ

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: 277 366.67 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 
dni, kompletnej „linii” implantów objętych zamówieniem do wykorzystania wg bieżących potrzeb Pracowni 
Angiografii. Szczegółowy opis warunków w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 13 - sprzęt do embolizacji przeznaczyniowych malformacji tętniczo-żylnych mózgu
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Zakładowa, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 13, pozycji 3, materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie wytrącania materiału 
embolizacyjnego z roztworu - 20 zestawów, mikrocewnik infuzyjny typu "flow directed" kompatybilny z 
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materiałem embolizacyjnym EVOH - 10 szt., mikrocewnik infuzyjny z odczepialną końcówką, kompatybilny z 
materiałem embolizacyjnym EVOH - 25 szt. Szczegółowy opis w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 
do SIWZ

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: 131 500.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 
dni, kompletnej „linii” implantów objętych zamówieniem do wykorzystania wg bieżących potrzeb Pracowni 
Angiografii. Szczegółowy opis warunków w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 14 - zestaw do zamykania tętnicy udowej po nakłuciu
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Zakładowa, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 14, pozycji 1, urządzenie do zamykania tętnicy udowej - 200 zestawów. Szczegółowy opis w formularzu 
ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ

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: 67 600.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 
dni, kompletnej „linii” implantów objętych zamówieniem do wykorzystania wg bieżących potrzeb Pracowni 
Angiografii. Szczegółowy opis warunków w SIWZ.

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 określa warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

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: 04/02/2021
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: 04/02/2021
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Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
grudzień 2021r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020


