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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.iczmp.edu.pl

Łódź: ZP/53/2014 - dostawa materiałów eksploatacyjnych: do systemu
selektywnego chłodzenia głowy u noworodków kompatybilnych z
urządzeniem OLYMPIC COOL-CAP i CMF 6000 oraz urządzenia
TECOTHERM (chłodzenie całego ciała) dla Kliniki Neonatologii
Instytutu CZMP
Numer ogłoszenia: 47202 - 2014; data zamieszczenia: 11.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" , ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, woj.
łódzkie, tel. 42 271 17 52; 271 17 53, faks 42 271 17 50.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.iczmp.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/53/2014 - dostawa materiałów
eksploatacyjnych: do systemu selektywnego chłodzenia głowy u noworodków kompatybilnych z
urządzeniem OLYMPIC COOL-CAP i CMF 6000 oraz urządzenia TECOTHERM (chłodzenie całego ciała)
dla Kliniki Neonatologii Instytutu CZMP.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych: do systemu selektywnego chłodzenia głowy u noworodków
kompatybilnych z urządzeniem OLYMPIC COOL-CAP i CMF 6000 oraz urządzenia TECOTHERM
(chłodzenie całego ciała) dla Kliniki Neonatologii Instytutu CZMP
Pakiet nr 1 - Materiały eksploatacyjne do systemu selektywnego chłodzenia głowy u noworodków
kompatybilne z urządzeniem OLYMPIC COOL-CAP
1.Czepek chłodzący zawierający w zestawie czepek wodny, element podtrzymujący, izolacyjny czepek
zewnętrzny. W rozmiarach S.M.L-rozmiar zamawiany w zaleŜności od potrzeb=40 szt
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2.Zestaw czujników temperatury. Zawiera jeden czujnik do doodbytniczego pomiaru temperatury,dwa
czujniki do pomiaru tempetarury skóry/skóry głowy oraz 12 osłonek z samprzylepną powłoką z jednej
strony dla czujników pomiaru temperatury skóry/skóry głowy=40 zestawów
3.Uchwyt do modułu czujników temperatury.Pozwala na przypięcie modułu czujników temperatury do
lóŜeczka, co uniemoŜliwia ich niezamierzone przemieszczanie się=4 szt
4.Zestaw testowy zawierający dwa zestawy czujników do stymulacji temperatury (11,8st.C i 34,5 st.C) wąŜ
testowy i rurki do odpowietrzania =10 zestawów
5.Moduł czujnika temperatury-przekazuje sygnał dotyczący wartości temperatury z czujników temperatury
do jednostki sterowania, podczas leczenia wartości temperatury są wyświetlane na ekranie=2 szt
6.Adapter czujnika temperatury-umoŜliwia uzycie z modułem czujnika temperatury czujników temparatury
typu YSI 4000 wielokrotnego uŜytku i równowaŜnych=2 szt
7.Rurka do napełniania-rurka wielokrotnego uŜytku umoŜliwia podłączenie worka z wodą jałową o poj. 1
litra ze złączem napełniania na module chłodzenia na czas leczenia. Po zakończeniu leczenia zwęŜona
rurka do napełniania umoŜliwia usunięcie wody z modułu chłodzenia z powrotem do worka za
pośrednictwem złącza opróŜniania=2 szt
8.Wspornik węŜa głównego-ułatwia zamocowanie węŜa do łóŜeczka noworodka, co zapobiega pociąganiu
głowy noworodka przez czapkę wodną, a takŜe zapobiega zginaniu węŜa i rurek czapki=2 szt
9.WąŜ gumowy-wąŜ wielokrotnego uŜytku łączy moduł chłodzenia (za pośrednictwem złączy wej./wyj.
In/out) z rurkami łączącymi czapki. WąŜ osłonięty warstwą izolacji, dzięki czemu utrzymywana jest niska
temperatura wody =2 szt
10.Osłona termiczna-plastikowa osłona umieszczana nad głową noworodka w celu odbijania ciepła z
promiennika grzewczego i utrzymywania niskiej temperatury w okolicy głowy noworodka= 4 szt
11.Zestaw do czyszczenia-składa się z worka do czyszczenia i rurki filtra= 2 zestaw
12.Rurki łączące (wielokrotnego uŜytku) czapki łączą wąŜ główny z czapką wodną = 2 szt
13.Wspornik rurki czapki ułatwia ustawienie rurek łączących pod kątem 90 st. do czapki wodnej, co
zapewnia swobodny przepływ wody wokół głowy noworodka =4 szt
Dot pakietu nr 1: Wszystkie wyŜej wymienione akcesoria, muszą być kompatybilne z urządzeniem
OLYMPIC COOL-CAP;
Pakiet nr 2 - materiały eksploatacyjne do urządzenia OLYMPIC CMF-6000
1.Elektrody igłowe do EEG-elektrody igłowe dla urządzenia Olympic CMF-6000 (typu OBM-HQ)=500 szt
2.Moduł odprowadzeniowy do elektrod EEG =2 szt
Dot pakietu nr 2: Wszystkie wyŜej wymienione akcesoria, muszą być kompatybilne z urządzeniem
OLYMPIC CMF 6000;
Pakiet nr 3 - materiały eksploatacyjne do TECOTHERM (chłodzenie całego ciała)
1.5 litrowy pojemnik płynu cyrkulacyjnego (70% woda+30% etanol z dodatkami)=2 szt
2.Serwety zapobiegające bezpośredniemu kontaktowi skóry noworodka z materacykiem=20 szt
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3.Czujnik temperatury rektalny wielokrotnego uŜytku =4 szt
4.Czujnik temperatury rektalny jednorazowego uŜytku= 10 szt
5.Czujnik do pomiaru temperatury ciała wielokrotnego uŜytku=5 szt
6.Materac wielokrotego uŜytku, chłodzący z typowym wzorem struktury, zapewniający przepływ i
dystrybucję płynu 45x65cm=2 szt
Dot pakietu nr 3: Wszystkie wyŜej wymienione akcesoria, muszą być kompatybilne z urządzeniem
TECOTHERM.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleŜy przedłoŜyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
naleŜy przedłoŜyć:



oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt
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III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, Ŝe:



nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej



lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy
kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom naleŜy przedłoŜyć:



inne dokumenty

1.Potwierdzenie dopuszczenia produktu do obrotu na terytorium RP zgodnie z przepisami ustawy o
wyrobach medycznych z 20.05.2010, Dz.U. Nr 107, poz. 679 - Oświadczenie Wykonawcy
2.Oświadczenie o preparatach dezynfekcyjnych. (Dotyczy artykułów wielorazowego uŜytku) Oświadczenie Wykonawcy
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie o podwykonawstwie - jeŜeli Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem
podwykonawców

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art.144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmiany w zawartej umowie
w następujących sytuacjach:
1.zmiany organizacyjnej Instytutu CZMP istotnej dla realizacji niniejszej umowy;
2.zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej;
3.zmiany adresu siedziby firmy oraz zmiany adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy;
4.zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku niewykorzystania ilości w okresie trwania umowy;
5.zmiany nazwy handlowej produktu przy zachowaniu jego parametrów;
6.przedmiotowym / produkt zamienny jeśli wystąpi brak produktu z przyczyn leŜących po stronie
producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od
produktu objętego umową; po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie bądź niŜszej
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.iczmp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Samodzielnej Sekcji
Zamówień Publicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon
A (Ginekologiczno-PołoŜniczy), poziom 0, pok. Nr 15.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2014
godzina 10:00, miejsce: Samodzielna Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki,
93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon A (Ginekologiczno-PołoŜniczy), poziom 0, pok. Nr 15.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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