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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43481-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia
2018/S 021-043481

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Dostawy

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

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Warszawa
02-326
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Górski
E-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl 
Faks:  +48 228833513
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzpprzymz.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zzpprzymz.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
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawy, które będą realizowane od 2018 roku.

II.1.2) Główny kod CPV
33620000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:m.gorski@zzpprzymz.pl
www.zzpprzymz.pl
www.zzpprzymz.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Zakup szczepionek służących do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych.
Zakup czynników krzepnięcia w ramach program leczenia hemofilii i zapobiegania krwawieniom.
Zakup: sprzętu i aparatury medycznej, materiałów poligraficznych oraz gadżetów dla Regionalnych Centrów
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Narodowego Centrum Krwi, zestawów do badań przesiewowych, leków
antyretrowirusowych, testów diagnostycznych, wyposażenia sal medycznych i innych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 448 000 000.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup szczepionek służących do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczepionka BCG (p/gruźlicy) do szczepienia noworodków w 1 dobie życia. Liczba: 189 218 fiolek,
Szczepionka WZW typu B (p/wirusowemu zapaleniu wątroby typu B) do szczepienia dzieci do 7 miesiąca życia.
Liczba: 1 196 950 dawek,
Szczepionka Polio IPV (p/poliomyelitys, inaktywowana) do szczepienia dzieci w 1,2 i 6 roku życia. Liczba: 867
173 dawki,
Szczepionka p/Haemophilus influenzae typu b, do szczepienia dzieci do 2 roku życia. Liczba: 674 368 dawek,
Szczepionka DTPw (p/błonicy-tężcowi-krztuścowi) do szczepienia dzieci do 2 roku życia. Liczba: 684 400
dawek,
Szczepionka DTPa-IPV-HIB, 5 w 1 (p/błonicy-tężcowi-krztuścowi) do szczepienia dzieci z p/wskazaniami do 2
roku życia. Liczba: 258 912 dawek,
Szczepionka DT (błoniczo-tężcowa 0,5 ml/dawkę). Liczba: 1 653 dawek,
Szczepionka DTaP (p/błonicy-tężcowi-krztuścowi) do szczepienia dzieci w 6 roku życia Liczba: 460 090 dawek.

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: 117 000 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 06/03/2018
Koniec: 14/12/2018

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
W przetargu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin ważności i/lub wymiana szczepionki i inne.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup szczepionek służących do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczepionka dTap (p/błonicy-tężcowi-krztuścowi) do szczepienia dzieci w 6 roku życia. liczba 460 090 dawek.
Szczepionka DTap-IPV (p/ błonicy-tężcowi-krztuścowi-bezkomórkowa, złożona oraz p/polio-inaktywowana) do
szczepienia dzieci w 6 roku życia. Liczba: 460 090 dawek.
Szczepionka dTap (p/błonicy-tęzcowi-krztuścowi) do szczepienia młodzieży w 14 roku życia oraz młodzieży w
19 roku życia nieszczepionych. Liczba: 451 705 dawek.
Szczepionka Td (p/błonicy-tężcowi) do szczepienia dzieci w 19 roku życia. Liczba: 309 053 dawki.
Szczepionka potrójna (p/odrze-śwince-różyczce) do szczepienia dzieci w 13-14 miesiącu życia i w 10 roku
życia. Liczba: 966 936 dawek.
Szczepionka PCV (p/pneumokokom) do szczepienia dzieci z grup ryzyka do 5 roku życia. Liczba: 247 400
dawek.
Szczepionka p/ospie wietrznej do szczepienia dzieci do 12 roku życia z grup ryzyka. Liczba: 94 250 dawek.
Szczepionka WZW typu B (p/wirusowemu zapaleniu wątroby typu B) do szczepienia dorosłych dializowanych.
Liczba: 59 447 dawek.

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: 168 000 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 06/03/2018
Koniec: 14/12/2018

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W przetargu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin ważności i/lub wymiana szczepionki i inne.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup szczepionek służących do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych.
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Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczepionka WZW typu B (p/wirusowemu zapaleniu wątroby typu B) do szczepienia dorosłych narażonych i
personelu medycznego. Liczba: 39 530 dawek.
Szczepionka TT (p/tężcowi) szczepienia poekspozycyjne, do szczepienia dorosłych narażonych. Liczba: 774
950 dawek.
Szczepionka p/wściekliźnie szczepienia poekspozycyjne. Liczba: 47 962 dawki.
Szczepionka PCV p/pneumokokom do szczepienia populacji dzieci urodzonych po 1 stycznia 2018r. Liczba: 1
550 000 dawek.
Szczepionka d-błonicza 5 amp. – 0,5 ml/dawkę. Liczba: 475 dawek.
Szczepionka D-błonicza 10ml – 0,5ml/dawkę. Liczba: 18 dawek.

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: 164 000 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 06/03/2018
Koniec: 14/12/2018

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W przetargu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin ważności i/lub wymiana szczepionki i inne.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup czynników krzepnięcia w ramach program leczenia hemofilii.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33620000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII. Liczba: 180 000 000 j.m.
Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII z dostawą do magazynu depozytowego. Liczba: 180 000 000 j.m.
Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII minimum II generacji. Liczba: 1 400 000 j.m.
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Koncentrat czynnika krzepnięcia IX. Liczba: 40 000 000 j.m.
Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia IX minimum II generacji. Liczba: 800 000 j.m.
Koncentrat czynnika VIII zawierający czynnik von Willebranda o stosunku WyF do FVIII 1:1 Liczba: 30 000 000
j.m.
Koncentrat czynnika VIII zawierający czynnik von Willebranda o stosunku WyF do FVIII 2:1 Liczba 10 000 000
j.m.
Koncentrat aktywowanych czynników zespołu protrombiny (aPCC). Liczba: 30 000 000 j.m.
Koncentrat aktywowanych czynników zespołu protrombiny (aPCC) z dostawą do magazynu depozytowego.
Liczba: 15 000 000 j.m.
Koncentrat czynników zespołu protrombiny (PCC). Liczba: 2 000 000 j.m.

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: 360 000 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 03/04/2018
Koniec: 14/12/2018

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W przetargu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin ważności, czas przechowywania leku w warunkach
pokojowych i inne.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup czynników krzepnięcia w ramach program leczenia hemofilii
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33620000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Koncentrat czynnika VII. Liczba: 1 400 000 j.m.
Koncentrat rekombinowanego czynnika VIIa. Liczba:45 000 mg.
Koncentrat fibrynogenu. Liczba: 400 g.
Koncentrat czynnika XIII. Liczba: 200 000 j.m.
Desmopresyna dożylna w amp. po 4 μg. Liczba: 3000 amp.
Desmopresyna – aerozol donosowy po 150 μg dawka. Liczba 1000 op.po 2,5 ml.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 133 000 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 03/04/2018
Koniec: 14/12/2018

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W przetargu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin ważności, czas przechowywania leku w warunkach
pokojowych i inne.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Specjalistyczny samochód osobowo-dostawczy przystosowany do przewozu osób (np. do pracy na ekipach) i
dostosowany do transportu aktywnych urządzeń chłodniczych
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34114000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Specjalistyczny samochód osobowo-dostawczy przystosowany do przewozu osób (np. do pracy na ekipach) i
dostosowany do transportu aktywnych urządzeń chłodniczych - 14 sztuk.

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: 1 700 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/04/2018
Koniec: 14/12/2018

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: parametry techniczne, gwarancja i serwis i inne.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Zestawy do badań przesiewowych
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33124130

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do badań przesiewowych noworodków w kierunku w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy
(hipotyreozy) (TSH Neonatal) metodą immunoluminometryczną (LIA). Liczba 1 016 000 oznaczeń.
Zestaw do badań przesiewowych noworodków w kierunku mukowiscydozy metodą enzymoluminometryczną
(LIA) lub immunofluorescencyjną (FIA) na mikropłytkach w oparciu o oznaczenie immunoreaktywnej
trypsyny(IRT). Liczba 1 260 000 oznaczeń.
Zestaw do badań przesiewowych noworodków w kierunku wrodzonego przerostu nadnerczy (Neonatal- ALFA-
OHP) metodą immunofluorescencyjną (FIA) na mikropłytkach w oparciu o oznaczenie 17 ALFA-OHP. Liczba 1
092 480 oznaczeń.
Zestaw do badań przesiewowych noworodków w kierunku deficytu biotynidazy metodą fluorymetryczną na
mikropłytkach. liczba 1 260 480 oznaczeń.
Zestaw do badań przesiewowych noworodków w kierunku fenyloketonurii metodą enzymatyczno-kolometryczną
na mikropłytkach (PKU). Liczba 300 000 oznaczeń.

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: 17 600 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 17/09/2018
Koniec: 17/09/2020

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W przetargu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin ważności zestawów i inne.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa do RCKiK oraz NCK materiałów promujących honorowe krwiodawstwo
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
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II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa do 21 RCKiK oraz NCK pakietu dla podmiotów leczniczych (materiały poligraficzne oraz gadżety, m.in.
stojak z długopisem, bloczek z karteczkami, minilatarka z karabińczykiem).
Dostawa do 21 RCKiK oraz NCK pakietu dla podmiotów leczniczych (materiały poligraficzne oraz gadżety, m.in.
notes, ucb, brelok, usb-brelok).
Dostawa do 21 RCKiK oraz NCK materiałów promujących honorowe krwiodawstwo (materiały poligraficzne oraz
gadżety m.in. antystres, apaszka, spinacze biurowe).
Dostawa do 21 RCKiK oraz NCK materiałów promujących honorowe krwiodawstwo - gadżetów (m.in. brelok,
zestaw do szycia, odblaskowe światełko w kształcie serca, kołatka, chusteczki antykomarowe, koszulki,
organizer na kable, opaski silikonowe na rękę, opaski odblaskowe, torby, torba na zakupy, jojo, worek-plecak,
plecak, zawieszka odblaskowa w kształcie serca, parasol, kalendarz ścienny, kalendarz książkowy, dłgopisy,
antystresy, torby papierowe, torby płócienne i plażowe, tougch-pen, ręcznik, kubek, filiżanka, notesik, magnes
na lodówkę, zawieszka okolicznościowa, maskotka, apteczka z wyposażeniem, bidon rowerowy, bransoletka
z grupą krwi, bransoletka z usb, czapka z daszkiem, głośnik bluetooth, kamizelka odblaskowa,malowanka dla
dzieci, koc, lampka z usb, usb, latarka, medal w pudełku,mysz, w kształcie serca lub kropelki, poduszka, power
bank, termos, słuchawki do telefonów, uchwyt teleskopowy selfie).
Dostawa do 21 RCKiK elementów programu lojalnościowego dla Krwiodawców (materiały poligraficzne oraz
gadżety m.in.żelowy ogrzewacz do rąk,wizytownik aluminiowy, krokomierz z klipsem do paska, kubek termiczny,
plastikowa minilampka z klipsem, koc polarowy, słuchawki, ładowarka, adapter do zapalniczki samochodowej,
kubek ceramiczny, rękawiczki z końcówkami do obsługi smartfonów, etui na telefon, zakładki do książki).

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: 7 000 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 18/03/2018
Koniec: 14/12/2018

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W przetargu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin realizacji zamówienia, wady jakościowe/ilościowe,
dodatkowe listwy wzmacniające i inne.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup czynników krzepnięcia w ramach programu zapobiegania krwawieniom
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33621000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Czynnik krzepnięcia VIII osoczopochodny w ramach programu „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią
A i B”. Liczba: 20 514 000 j.m.
Czynnik krzepnięcia VIII rekombinowany w ramach programu „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A
i B”. Liczba: 4 824 000 j.m.
Czynnik krzepnięcia IX osoczopochodny w ramach programu „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A
i B”. Liczba: 2 937 600 j.m.
Czynnik krzepnięcia IX rekombinowany w ramach programu „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i
B”. Liczba: 834 000 j.m.

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: 19 000 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/09/2018
Koniec: 30/06/2019

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W przetargu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin ważności, dzienniczek elektroniczny, zapewnienie
personelu u pacjenta, dostęp do call-center i inne.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Hormon i czynnik wzrostu
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33642100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Rekombinowany ludzki hormon wzrostu. Liczba: 2 392 005 mg.
Rekombinowany ludzki insulinopodobny czynnik wzrostu (rhIGF-1). Liczba: 110 210 mg.

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: 40 500 000.00 PLN
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/03/2018
Koniec: 15/03/2019

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

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:
Leki antyretrowirusowe, testy diagnostyczne
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Leki antyretrowirusowe z dostawą do magazynu depozytowego w różnych konfiguracjach składu substancji
czynnych:
Abacavir, Lamivudine,Atazanavir, Cobicistat, Darunavir, Dolutegravir, Duranavir, Efavirenz, Emtricitabine,
Tenofovir Disoproxil, Elvitegravir, Tenofovir alafenamide, Rilpivirine, Etravirine, Nevirapine, Maraviroc,
Ritonavir, Lopinavir, Zidovudine, Raltegravir, Fosamprenavir, Enfuvirtide.
Testy diagnostyczne z dostawą do magazynu depozytowego m.in:
Odczynniki do wykrywania HL_B*57.
Odczynniki do wykrywania HL_B*5701.
Odczynniki do oznaczania poziomu WIREMII HIV RNA.
Odczynniki i wszystkie komponenty oparte na technologii Real Time PCR zgodne z aparaturą m2000rt™ i
m2000sp™ do oznaczania poziomu WIREMII HIV RNA.
Odczynniki do oznaczania poziomu WIREMII HIV RNA oparte na technologii Real Time PCR.
Odczynniki i wszystkie komponenty oparte na technologii Real Time PCR zgodne z aparaturą COBAS®
TaqMan® 48 (rok produkcji 2010) do oznaczania poziomu WIREMII HIV RNA.
Odczynniki oparte na technologii Real Time PCR zgodne z aparaturą COBAS® AmpliPrep i COBAS® TaqMan®
do oznaczania poziomu WIREMII HIV RNA.
Odczynniki do identyfikacji i oceny ilościowej limfocytów CD3/CD4 oraz CD3/CD8 metodą immunofluorescencji
przy użyciu cytometrów przepływowych BD FACS Scan, BD FACS Sort i BD FACS Calibur wykorzystujących
program BD Multiset oraz BD FACS Canto, w którym program BD Multiset jest częścią składową
oprogramowania BD FACS Canto Software.
Odczynniki przeznaczonych do zautomatyzowanego cytometru przepływowego Aquios firmy Beckman Coulter
rok prod. 2014, działającego jako system zamknięty, przeznaczonego do oznaczania limfocytów w krwi pełnej,
metodą immunofluorescencji.
Odczynniki oparte na technologii Real Time PCR zgodne z aparaturą COBAS® 4800 do oznaczania poziomu
WIREMII HIV RNA.
Zestaw wyrobów medycznych i wszystkich komponentów niezbędnych do genotypowego oznaczania
lekooporności HIV na leki antyretrowirusowe - inhibitory odwrotnej transkryptazy i inhibitory proteazy.
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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: 348 000 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/04/2018
Koniec: 14/12/2018

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W przetargu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin ważności, wymiana leku i inne.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup sprzętu i aparatury medycznej
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Akceleratory wysokospecjalistyczne (wysokoenergetyczne/niskoenergetyczne). Liczba: 10-15 szt.
Wielokanalowe aparaty HDR z kompleksowym wyposażeniem brachyterapii trójwymiarowej. Liczba: 5-10 szt.
Systemy planowania radioterapii. Liczba 5-10 szt.
Systemy wizualizacji. Liczba 5-10 szt.
Kolimatory wielolistkowe. Liczba 5-10 szt.
Gamma kamery. Liczba 15 szt.
Tomografy komputerowe. Liczba 15 szt.
Rezonanse magnetyczne. Liczba 15 szt.
Sprzęt wysokospecjalistyczny wykorzystywany w torachirurgii. Liczba – dla potrzeb ok. 20 realizatorów.
Wieża endoskopowa do zabiegów fetoskopowych. Liczba 1-5 szt.
Fetoskop wraz z instrumentami fetoskopowymi. Liczba 1-5 szt.
Diatermia 220-240VAC, 50-60 HZ. Liczba 1-5 szt.
Laser diodowy. Liczba 1-5 szt.
Nóż ultradźwiękowy. Liczba 1-5 szt.
Ultrasonograf. Liczba 1-5 szt.
Kardiotokografy z funkcją monitorowania. Liczba 4-20 szt.
Kardiomonitory. Liczba 4-20 szt.
Zestaw do embroskopii oraz zespołu TTTS. Liczba 1-5 szt.
Zestawy do zespołu TTTS oraz wrodzonej przepukliny przeponowej. Liczba 2-10 szt.



Dz.U./S S21
31/01/2018
43481-2018-PL

- - Dostawy - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez
zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy

12 / 13

31/01/2018 S21
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez
zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

12 / 13

Zestaw do zespołu TTTS – łożysko na ścianie tylnej. Liczba 1-5 szt.
Zestaw do zespołu TTTS – łożysko na ścianie przedniej. Liczba 1-5 szt.
Zestaw do elektrochirurgicznego zamykania naczyń. Liczba 1-5 szt.
Zestaw do usuwania taśm owodniowych. Liczba 1-5 szt.
Zestaw do zakładania drenu owodniowego/shuntu. Liczba 1-5 szt.
Zestaw do cytoskopii płodu. Liczba 1-5 szt.
Zestaw do bronchoskopii interwencyjnej/płód/noworodek. Liczba 1-5 szt.
Akcesoria i elementy uzupełniające np. adaptery, łączniki. Liczba 1-5 szt.
Stół operacyjny. Liczba 1-5 szt.
Inkubator transportowy. Liczba 1-5 szt.

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: 267 000 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 18/04/2018
Koniec: 14/12/2018

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: parametry techniczne, gwarancja i serwis i inne.

II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
06/03/2018

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

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.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.5) Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
30/03/2018

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dział VI "Środki ochrony prawnej" ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/01/2018
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