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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:68446-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2021/S 028-068446
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartłomiej Kowalski
E-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl
Tel.: +48 228833552
Faks: +48 228833513
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzpprzymz.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

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 w 2021 roku.

II.1.2)

Główny kod CPV
33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Wszystkie zamówienia na dostawy, które Zamawiający przewiduje zakupić w 2021 roku.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 368 000 000.00 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:
Zamówienia planowane przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia dla Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30000000 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
34711000 Śmigłowce i samoloty
34731700 Części śmigłowców
34741400 Symulatory lotu

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup fabrycznie nowych śmigłowców HEMS dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w przewidywanej liczbie
6 sztuk
Zakup i wymiana sprzętu do obsługi SWD PRM w specjalistycznych środkach transportu sanitarnego
Wymiana silników do śmigłowców EC135 Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w przewidywanej liczbie 48
sztuk
Dostawa w przewidywanej liczbie 1 nowej i 18 wyremontowanych przekładni głównych do śmigłowców EC135
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
Zakup śmigłowców do wykonywania specjalistycznych transportów medycznych na średnie odległości w
przewidywanej liczbie 2 sztuk
Zakup i instalacja pełnego symulatora lotów poziomu D wraz z wybudowaniem zaplecza szkoleniowego dla
personelu operacyjnego HEMS

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: 900 000 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie
skorzystać lub skorzystać w części.
II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji,
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz
inne kryteria oceny ofert.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zamówienia planowane przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia dla Krajowego Centrum ds.
AIDS
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego
33651600 Szczepionki
33696000 Odczynniki i środki kontrastowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Wskazane szczepionki dla dzieci z matek zakażonych wirusem HIV zgodnie z indywidualnym kalendarzem
szczepień
Wyroby medyczne, odczynniki z dostawą do magazynu depozytowego do wykrywania HLA B*57 w
przewidywanej liczbie 1500 efektywnych wyników
Wyroby medyczne, odczynniki z dostawą do magazynu depozytowego do wykrywania HLA B*5701 w
przewidywanej liczbie 500 efektywnych wyników
Wyroby medyczne, odczynniki z dostawą do magazynu depozytowego do genotypowego oznaczania
lekooporności HIV w przewidywanej liczbie 3000 efektywnych wyników
Wyroby medyczne, odczynniki z dostawą do magazynu depozytowego do oznaczania poziomu wiremii HIV
RNA w przewidywanej liczbie 25000 efektywnych wyników
Wyroby medyczne, odczynniki z dostawą do magazynu depozytowego do oznaczania poziomu limfocytów CD4/
CD8 w przewidywanej liczbie 20000 efektywnych wyników
Międzynarodowa, chemiczna nazwa produktu leczniczego I Moc lub objętość I Postać farm. I Wielkość opak. I
Bictegravir/Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide | 50/200/25 mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie 14 700
opakowań
Maraviroc | 150 mg | tabletka | 60 w przewidywanej liczbie 50 opakowań
Maraviroc | 300 mg | tabletka | 60 w przewidywanej liczbie 60 opakowań
Lamivudine/Zidovudine | 150/300 mg | tabletka | 60 w przewidywanej liczbie 400 opakowań
Doravirine/Lamivudine/Tenofovir Disoproxil Fumarate | 100/300/245 mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie 2
600 opakowań
Emtricitabine/Tenofovir alafenamide |200/10 mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie 4 400 opakowań
Emtricitabine/Tenofovir alafenamide | 200/25mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie 11 300 opakowań
Dolutegravir/Lamivudine | 50/300 mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie 6500 opakowań
Rilpivirine | 25 mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie 660 opakowań
Emtricitabine | 200 mg | kapsułka | 30 w przewidywanej liczbie 30 opakowań
Lamivudine | 240 ml | syrop | 1 w przewidywanej liczbie 300 opakowań
Lamivudine | 150 mg | tabletka | 60 w przewidywanej liczbie 310 opakowań
Lamivudine | 300 mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie 400 opakowań
Emtricitabine/Rilpivirine/Tenofovir Disoproxil | 200/25/245 mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie 800
opakowań
Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir alafenamide | 150/150/200/10 mg | tabletka | 30 w przewidywanej
liczbie 23600 opakowań
Etravirine | 200 mg | tabletka | 60 w przewidywanej liczbie 10 opakowań
Raltegravir | 400 mg | tabletka | 60 w przewidywanej liczbie 2000 opakowań
Raltegravir | 600 mg | tabletka | 60 w przewidywanej liczbie 4200 opakowań
Lopinavir/Ritonavir | 60 ml | syrop | 5 w przewidywanej liczbie 70 opakowań
Lopinavir/Ritonavir | 100/25 mg | tabletka | 60 w przewidywanej liczbie 90 opakowań
Lopinavir/Ritonavir | 200/50 mg | tabletka | 120 w przewidywanej liczbie 1800 opakowań
Abacavir/Lamivudine | 600/300 mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie 2000 opakowań
Ritonavir | 100mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie 3500 opakowań
Emtricitabine/Rilpivirine/Tenofovir alafenamide | 200/25/25 mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie 18000
opakowań
Doravirine | 100 mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie 10 opakowań
Darunavir | 600 mg | tabletka | 60 w przewidywanej liczbie 450 opakowań
Darunavir | 800 mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie 3000 opakowań
Zidovudine | 20 ml | ampułka | 5 w przewidywanej liczbie 30 opakowań
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Zidovudine | 100 mg | kapsułka | 100 w przewidywanej liczbie 70 opakowań
Zidovudine | 250 mg | kapsułka | 40 w przewidywanej liczbie 120 opakowań
Zidovudine | 200 ml | syrop | 1 w przewidywanej liczbie 200 opakowań
Atazanavir | 300 mg | kapsułka | 30 w przewidywanej liczbie 450 opakowań
Darunavir/Cobicistat | 800 mg/150 mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie 2800 opakowań
Efavirenz | 600 mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie 200 opakowań
Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil | 150/150/200/245 mg | tabletka | 30 w przewidywanej
liczbie 550 opakowań
Cd. w części 3.
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: 210 000 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie
skorzystać lub skorzystać w części.

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji,
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz
inne kryteria oceny ofert.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zamówienia planowane przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia dla Krajowego Centrum ds.
AIDS
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Międzynarodowa, chemiczna nazwa produktu leczniczego I Moc lub objętość I Postać farm. I Wielkość opak. I
Darunavir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide / 800/150/200/10 mg/tabletka/30 w przewidywanej
liczbie 20 000 opakowań
Dolutegravir| 10 mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie 100 opakowań
Dolutegravir | 25 mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie 10 opakowań
Dolutegravir | 50 mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie 16500 opakowań
Dolutegravir/Abacavir/Lamivudine | 50/600/300 mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie 12500 opakowań
Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil/ 200/245 mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie 5000 opakowań
Nevirapine | 400 mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie 1000 opakowań
Nevirapine | 240 ml | zawiesina | 1 w przewidywanej liczbie 280 opakowań
Tenofovir disoproxil | 245 mg | tabletka | 30 w przewidywanej liczbie 200 opakowań
Abacavir | 240 ml | syrop | 1 w przewidywanej liczbie 80 opakowań
Abacavir | 300 mg | tabletka | 60 w przewidywanej liczbie 50 opakowań
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: 112 000 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie
skorzystać lub skorzystać w części.

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji,
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz
inne kryteria oceny ofert.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zamówienia planowane przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia dla Departamentu Oceny
Inwestycji Ministerstwa Zdrowia
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
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II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa aparatów USG z funkcją Duplex w przewidywanej liczbie 32 sztuk
Dostawa aparatów USG z funkcją echokardiografii w przewidywanej liczbie 16 sztuk
Dostawa urządzeń do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback w
przewidywanej liczbie 40 sztuk
Dostawa akceleratorów w przewidywanej liczbie 10 sztuk
Dostawa aparatów do brachyterapii (HDR) w przewidywanej liczbie 10 sztuk
Dostawa stacji planowania leczenia do radioterapii w przewidywanej liczbie 20 sztuk
Dostawa mammografów w przewidywanej liczbie 130 sztuk
Dostawa rezonansów magnetycznych w przewidywanej liczbie 10 sztuk
Sprzęt do diagnostyki i leczenia nowotworów płuca w przewidywanej liczbie 30 zestawów
Sprzęt do diagnostyki i leczenia nowotworów w przewidywanej liczbie 100 sztuk/zestawów

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: 300 000 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie
skorzystać lub skorzystać w części.

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji,
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz
inne kryteria oceny ofert.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zamówienia planowane przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia dla Departamentu
Innowacji Ministerstwa Zdrowia
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zakup i instalacja sprzętu teleinformatycznego (IT) u Partnerów Projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych eUsług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”.
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: 18 000 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2022

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie
skorzystać lub skorzystać w części.

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji,
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz
inne kryteria oceny ofert.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zamówienia planowane przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia dla Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33642100 Hormony przysadki, podwzgórza i analogiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach
(penach) w przewidywanej ilości 3 086 486,00 mg
Preparat rekombinowanego ludzkiego insulinopodobnego czynnika wzrostu – 1(mekasermina) w ogólnie
dostępnych strzykawkach o małej pojemności i dużej dokładności w przewidywanej ilości 146 915,00 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: 60 000 000.00 PLN
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2022

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie
skorzystać lub skorzystać w części.

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji,
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz
inne kryteria oceny ofert.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zamówienia planowane przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia dla Narodowego Centrum
Krwi w Warszawie
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
18424300 Rękawice jednorazowe
33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33696200 Odczynniki do badania krwi
34114000 Pojazdy specjalne
39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne
33161000 Urządzenia elektrochirurgiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII w przewidywanej ilości 300 000 000 j. m.
Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII we wspólnym przetargu z IMiD w przewidywanej ilości 25 000 000 j. m.
Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII z dostawą do magazynu depozytowego w przewidywanej ilości 100 000
000 j. m.
Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII z dostawą do domu pacjenta (leczenie domowe) w przewidywanej ilości
100 000 000 j. m.
Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII minimum II generacji w przewidywanej ilości 6 000 000
j. m.
Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII minimum II generacji we wspólnym przetargu z IMiD w
przewidywanej ilości 6 000 000 j. m.
Koncentrat czynnika krzepnięcia IX w przewidywanej ilości 50 000 000 j. m.
Koncentrat czynnika krzepnięcia IX we wspólnym przetargu z IMiD w przewidywanej ilości 3 000 000 j. m.
Koncentrat czynnika krzepnięcia IX z dostawą do domu pacjenta (leczenie domowe) w przewidywanej ilości 20
000 000 j. m.
Koncentrat czynnika krzepnięcia IX, z dostawą do magazynu depozytowego w przewidywanej ilości 20 000 000
j. m.
Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia IX minimum II generacji w przewidywanej ilości 1 500 000 j.
m.
Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia IX minimum II generacji we wspólnym przetargu z IMiD w
przewidywanej ilości 2 000 000 j. m.
Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda
o stosunku WvF do FVIII min. 1:1. w przewidywanej ilości 19 000 000 j. m.
Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von Willebranda do leczenia choroby vW o stosunku
WvF do FVIII 1:1, z dostawą do domu pacjenta w przewidywanej ilości 3 000 000 j. m.
Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda
o stosunku WvF do FVIII min. 2:1. w przewidywanej ilości 18 000 000 j. m.
Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik vW do leczenia choroby von Willebranda o stosunku
WvF do FVIII 2:1 z dostawą do domu pacjenta w przewidywanej ilości 4 000 000 j. m.
Koncentrat aktywowanych czynników protrombiny (aPCC) w przewidywanej ilości 28 000 000 j. m.
Koncentrat aktywowanych czynników protrombiny (aPCC) z dostawą do domu pacjenta (leczenie domowe) w
przewidywanej ilości 10 000 000 j. m.
Koncentrat czynników protrombiny (PCC) w przewidywanej ilości 1 800 000 j. m.
Koncentrat czynnika krzepnięcia VII w przewidywanej ilości 1 000 000 j.m.
Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIa w przewidywanej ilości 50 000 mg
Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIa z dostawą do domu pacjenta (leczenie domowe) w
przewidywanej ilości 8 000 mg
Koncentrat fibrynogenu w przewidywanej ilości 500 g
Koncentrat czynnika krzepnięcia XIII w przewidywanej ilości 340 000 j. m.
Desmopresyna dożylna, ampułki po 4 ug. w przewidywanej liczbie 4 000 amp.
Desmopresyna donosowa, aerozol po 150 ug dawka w przewidywanej liczbie 900 op. po 2,5 ml.
Emicizumab w przewidywanej ilości 350 000 mg.
Koncentrat rekombinowanego wieprzowego czynnika VIII w przewidywanej ilości 7 000 000 j.m.
Mobilne punkty poboru krwi na bazie autobusu w przewidywanej liczbie 5 sztuk
Wyprodukowanie oraz dostawa do 21 RCKiK materiałów poligraficznych i gadżetów do programu
lojalnościowego dla krwiodawców
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Wyprodukowanie oraz dostawa do 21 RCKiK materiałów poligraficznych informacyjno-edukacyjnych,
promujących krwiodawstwo
Wyprodukowanie oraz dostawa do 21 RCKiK oraz NCK materiałów promujących honorowe krwiodawstwo –
różnego rodzaju gadżetów
Wykonanie i dostawa w przewidywanej liczbie 7 000 sztuk: – legitymacji, odznak, pudełek „Honorowy Dawca
Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu"
Dostawa mikrokuwet, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa hemoglobinometrów do
oznaczania hemoglobiny
Dostawa rękawiczek jednorazowych
Dostawa nożyków/zgrzewów do jałowego łączenia drenów oraz dzierżawa zgrzewarek do jałowego łączenia
drenów
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: 673 000 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie
skorzystać lub skorzystać w części.

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji,
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz
inne kryteria oceny ofert.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zamówienia planowane przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia dla Instytutu Matki i
Dziecka w Warszawie
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33621000 Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33696000 Odczynniki i środki kontrastowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII minimum II generacji w przewidywanej ilości 70 000
000 j.m. do leczenia 6 000 kg m.c. z dostawą do domu pacjenta oraz do centrum leczenia hemofilii
Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII w przewidywanej ilości 100 000 000 j.m. do leczenia 10 500 kg. m.c. z
dostawą do domu pacjenta oraz do centrum leczenia hemofilii
Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia IX minimum II generacji w przewidywanej ilości 13 000 000
j.m. do leczenia 1 200 kg m.c z dostawą do domu pacjenta oraz do centrum leczenia hemofilii
Koncentrat czynnika krzepnięcia IX w przewidywanej ilości 12 000 000 j.m. do leczenia – 1 700 kg m.c. z
dostawą do domu pacjenta oraz do centrum leczenia hemofilii
Odczynniki do badań przesiewowych noworodków w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni (SMA)
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: 95 000 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego
przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z opcji nie
skorzystać lub skorzystać w części.

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W postępowaniu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania
opcji, o której mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.
Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy, parametry techniczne, termin gwarancji,
wymiana, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, aspekty społeczne i środowiskowe oraz
inne kryteria oceny ofert.

II.3)

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
08/03/2021

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:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

10/02/2021
S28
https://ted.europa.eu/TED

12 / 13

Dz.U./S S28
10/02/2021
68446-2021-PL

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostaną szczegółowo opisane w dokumentach zamówienia.
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
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: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.5)

Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 515 ustawy z 11.9.2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/02/2021
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