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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:260538-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Urządzenia sterylizujące
2017/S 128-260538

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie
Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
ul. Medyków 16
Katowice
40-752
Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Tylec-Sojka
Tel.:  +48 322071645
E-mail: zp@gczd.katowice.pl 
Faks:  +48 322071546
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gczd.katowice.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.gczd.katowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa materiałów zużywalnych do sterylizatora plazmowego wraz z dzierżawą urządzenia.
Numer referencyjny: PN/39/17

II.1.2) Główny kod CPV
33191100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:zp@gczd.katowice.pl
www.gczd.katowice.pl
www.gczd.katowice.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Materiały zużywalne do sterylizatora plazmowego wraz z dzierżawą urządzenia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 663 924.78 PLN

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33198100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im.
Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16, Centralna Sterylizacja.

II.2.4) Opis zamówienia:
I. Specyfikacja asortymentowa materiałów
1. Czynnik Sterylizujący – opakowanie na minimum 15 cykli Opakowanie 150 ml 128
2. Chemiczny wskaźnik paskowy Opakowanie 250 szt. 100
3. Test biologiczny BI CycleSure Opakowanie 100 sztuk 24
4. Rękaw Tyvek – 5cm Rolka 48
5. Rękaw Tyvek – 7,5 cm Rolka 40
6. Rękaw Tyvek – 10 cm Rolka 60
7. Rękaw Tyvek – 15 cm Rolka 60
8. Rękaw Tyvek – 20 cm Rolka 60
9. Rękaw Tyvek – 25 cm Rolka 36
10. Rękaw Tyvek – 30 cm Rolka 36
11 Rękaw Tyvek – 35 cm Rolka 24
12 Rękaw Tyvek – 40 cm Rolka 12
II. Parametry techniczne materiałów zużywalnych:
1 Rękaw płaski Tyvek – folia, warstwa nieprzejrzysta wykonana z tworzywa TYVEK z naniesionym od strony folii
między ścieżkami zgrzewu wskaźnik chemiczny zmieniający zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący
z czerwonego na niebieski.
2 Gramatura Tyvek minimum 60 g/m²
3 Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż minimum 156 N/2,54 cm
4 Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek minimum 157 N/2,54 cm
5 Grubość minimum155 µm
6 Laminat foliowy bezbarwny, składający się z minimum trzech warstw
7 Zgodność z wymogami normy EN/ 868 1,5,9
8 Zgodność z wymogami normy ISO 11140-1
9 Możliwość regulacji temperatury zgrzewu w przedziale 100 – 1200 C
III. Parametry techniczne sterylizatora plazmowego
1 Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2017 (nie powystawowe).
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2 Sterylizator niskotemperaturowy na nadtlenek wodoru – plazmowy. Koncentracja nadtlenku wodoru w
komorze podczas trwania procesu w przedziale 56 % – 58 %
3 Możliwość sterylizowania sprzętu z oddziałów specjalistycznych, takich jak okulistyka i oddziały
neurochirurgiczne.
4 Temperatura procesu sterylizacji minimum 550C
5 Bezpieczny (ograniczający styczność personelu z czynnikiem sterylizującym), automatyczny system
wprowadzania nadtlenku wodoru, zabezpieczający przed ekspozycją na nadtlenek wodoru personel
obsługujący urządzenie.
6 Możliwość przeprowadzenia min. 15 cykli z jednego pojemnika z czynnikiem sterylizującym. Urządzenie
wyposażone w system kontrolujący zużycie czynnika – informacja na ekranie o zbliżającym się wyczerpaniu
czynnika (min. na 5 cykli wcześniej)
7 Urządzeniu wyposażone w min. 12”, kolorowy wyświetlacz
8 Czynnik sterylizujący nadtlenek wodoru oraz plazma, jako czynnik usuwający pozostałości nadtlenku wodoru
po procesie sterylizacji, bez konieczności aeracji sterylizowanych materiałów
9 System podawania czynnika sterylizującego: pojemnik z 150 ml H2O2. Po włożeniu do urządzenia nowego
pojemnika z czynnikiem sterylizującym jego przydatność do wykorzystania to min. 30 dni. Termin przedawnienia
się pojemnika będzie komunikowany na ekranie.
10 Kontrola procesu wskaźniki chemiczne i biologiczne
11 Objętość użytkowa komory od 115l do 125l
12 Otwieranie komory w sposób automatyczny, całkowicie bez dotykowy (sensor ruchu)
13 Min. trzy cykle sterylizacyjne do wyboru.
W tym Cykl krótki – czas do 35 minut.
14 Pozostałe cykle – czas trwania cyklu do 55 minut
15 Sterowanie: automatyczny przebieg procesu
16 Wbudowana drukarka do zapisu parametrów fizycznych wykonanego procesu
17 Urządzenie wyposażone w 2 wysuwane półki, każda o udźwigu minimum 30 kg.
18 Mobilność urządzenia (na kółeczkach)
19 Urządzenie przelotowe (dwu drzwiowe)
20 Wizualna i akustyczna sygnalizacja stanów alarmowych
21 Każdy cykl sterylizacyjny składa się z dwóch powtarzalnych po sobie faz generowania plazmy,
zachowujących takie same parametry: temperatury, ciśnienia i stężenia czynnika sterylizującego. Faza plazmy
generowana każdorazowo wewnątrz komory sterylizatora.
22 Waga maksymalna 260 kg
23 Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do
monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi, a także wyliczania kosztów
obróbki narzędzi.
24 Konstrukcja sterownika oferowanego urządzenia umożliwiająca połączenie ze sterownikami pozostałych
oferowanych myjni-dezynfektorów oraz sterylizatorów parowych w jednolity system komputerowy do
monitorowania procesów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia:
Zakup materiałów zużywalnych przez 48 miesięcy liczonych od dnia obowiązywania umowy, Dzierżawa
sterylizatora plazmowego 36 miesięcy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie opisuje w/w warunku udziału.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie opisuje w/w warunku udziału.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie opisuje w/w warunku udziału.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
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Data: 21/08/2017
Czas lokalny: 10:00

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: 21/08/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
40-752 Katowice ul. Medyków 16.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w załączniku
nr 2(specyfikacja asortymentowo – cenowa) oraz w załączniku nr 3 (parametry techniczne), Wykonawca do
oferty winien złożyć: a) oświadczenie, że oferowany że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie
wymagane dokumenty przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych /Dz. U z 2015
poz. 876 z późn. zm./ dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania w podmiotach
leczniczych zgodnie z ustawą,
b) Instrukcja użytkowania sterylizatora plazmowego w języku polskim.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/07/2017


