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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:113732-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
2017/S 061-113732
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
Rzgowska 281/289
Łódź
93-338
Polska
Osoba do kontaktów: Izabela Ziółkowska
Tel.: +48 422711753
E-mail: Izabela.Ziolkowska@iczmp.edu.pl
Faks: +48 422711750
Kod NUTS: PL113
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.iczmp.edu.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.iczmp.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, 93-338 Łódź, ul.
Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pok. nr 15
ul. Rzgowska 281/289
Łódź
93-338
Polska
Osoba do kontaktów: Izabela Ziółkowska
Tel.: +48 422711753
E-mail: izabela.ziolkowska@iczmp.edu.pl
Faks: +48 422711750
Kod NUTS: PL113
Adresy internetowe:
Główny adres: www.iczmp.edu.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, 93-338 Łódź, ul.
Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pok. nr 15
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ul. Rzgowska 281/289
Łódź
93-338
Polska
Osoba do kontaktów: Izabela Ziółkowska
Tel.: +48 422711753
E-mail: izabela.ziolkowska@iczmp.edu.pl
Faks: +48 422711750
Kod NUTS: PL113
Adresy internetowe:
Główny adres: www.iczmp.edu.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytut badawczy

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
ZP/25/2017 – Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji dla Instytutu „CZMP”.
Numer referencyjny: ZP/25/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
33631600

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji dla Instytutu „CZMP”.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

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 – Preparaty do mycia i dezynfekcji rąk pochodzące od jednego producenta(kompatybilne ze sobą)
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39831200
33741200
33700000
33690000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
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ul. Rzgowska 281/289
93 – 338 Łódź.
II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk z zawartością środków powierzchniowo czynnych,
pochodzenia naturalnego. Bez zawartości pochodnych fenolu o ph 5,00-5,2, nie wysuszający skóry. Preparat
kompatybilny z preparatem do dezynfekcji rąk z pozycji 2. Opakowanie a 500ml. Kosmetyk – 7 400 litrów
roztworu roboczego
2. Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu natychmiastowym i
przedłużonym. Gotowy do użycia, bezbarwny. Zawierający środki pielęgnujące skórę. Nie powodujący
uczuleń i podrażnień skóry. Zawierający mieszaninę alkoholu etylowego i myristylowego. Bez zawartości jodu,
chlorheksydyny, kwasu mlekowego, fenoli i jego pochodnych.Wymagane spektrum działania: B ,F,Tbc,V/
HBV,HIV,HCV,Rota, Vaccinia,Noro,Adeno,Polio/. Opakowania a 500ml +100 dozowników typu dermados
wliczonych w cenę preparatu. Produkt biobójczy – 8 300 litrów roztworu roboczego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy zapotrzebowania częściowego / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 2 – Preparaty do mycia i dezynfekcji rąk (kompatybilne ze sobą)
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39831200
33741200
33700000
33690000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ul. Rzgowska 281/289
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93 – 338 Łódź.
II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk z zawartością środków powierzchniowo czynnych,
dermatologicznie sprawdzony, nie wysuszający skóry, chroniący i pielęgnujący skórę podczas mycia,
odpowiedni dla skóry wrażliwej i zniszczonej, zawierający składniki nawilżające i natłuszczające, bez zawartości
mydła, barwników i substancji zapachowych /lub o delikatnym zapachu o ph 5-5,5. Preparat kompatybilny z
preparatem z pozycji 2. Opakowania a 500ml dostosowane do dozowników typu dermados. Kosmetyk – 4 000
litrów roztworu roboczego
2. Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci żelu, na bazie alkoholu z zawartością
środków nawilżających pielęgnujących skórę rąk. Bezbarwny i bezzapachowy. Bez zawartości chlorheksydyny,
kwasu mlekowego, fenoli i jego pochodnych. Spektum działania B,F, Tbc,V( HIV,HBV,HCV,Rota, Noro, Adeno
i Polio). Opakowania a 500ml dostosowane do dozowników typu dermados. Produkt biobójczy – 5 000 litrów
roztworu roboczego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy zapotrzebowania częściowego / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 3 – Preparaty do mycia i dezynfekcji rąk w systemie zamkniętym
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39831200
33741200
33700000
33690000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ul. Rzgowska 281/289

28/03/2017
S61
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 27

Dz.U./S S61
28/03/2017
113732-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

5 / 27

93 – 338 Łódź.
II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Syntetyczne mydło w płynie w postaci emulsji do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, wolne od
konserwantów, substancji bakteriostatycznych i barwników. Konfekcjonowane w jednorazowych workach o
pojemności 700ml, wyposażonych w zastawkę dozującą zapobiegającą zasysaniu powietrza z otoczenia.
Preparat kompatybyilny z preparatem do dezynfekcji rąk poz. 2. Opakowanie dostosowane do systemu
dozowania Sterisol w który wyposażony jest Instytut. Kosmetyk – 3 595 litrów roztworu roboczego
2. Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk na bazie alkoholu etylowego oraz butan- 2 – onu z
zawartością substancji pielęgnujących skórę. Aktywny wobec B, F, Tbc, V ( HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia,
Polio, Adeno) w czasie do 1 min. ( dezynfekcja higieniczna) oraz w czasie do 1,5 min. dezynfekcja chirurgiczna,
o przedłużonym czasie działania do 3 godz. Preparat konfekcjonowany w jednorazowych workach o pojemności
700ml, wyposażony w zastawkę dozującą zapobiegajacą zasysaniu powietrza z otoczenia, gwarantującą
czystość mikrobiologiczną przez cały okres użytkowania. Preparat kompatybilny z preparatem do mycia rąk z
poz. 1. Opakowanie dostosowane do systemu dozowania Sterisol w który wyposażony jest Instytut. Produkt
leczniczy – 3 595 litrów roztworu roboczego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy zapotrzebowania częściowego / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 4 – Preparaty do dezynfekcji ran i błon śluzowych oraz preparat antyseptyczny(zawierające octenidynę)
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39831200
33741200
33700000
33690000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ul. Rzgowska 281/289
93 – 338 Łódź.
II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Preparat do antyseptyki ran i błon śluzowych, gotowy do użycia, bezbarwny. Bez zawartości
jodu i chlorheksydyny, zawierający octenidynę. Możliwość użycia przy cewnikowaniu. Produkt
bezzapachowy.Spektrum działania:B, F, V. Opakowanie a 1l. Produkt leczniczy – 3 500 litrów roztworu
roboczego
2. Preparat antyseptyczny do mycia ciała noworodków i niemowląt w tym skolonizowanych MRSA. Gotowy
do użycia. Zawierajacy octenidynę, bez alkoholu, triklosanu, poliheksanidyny. Ph preparatu ok.5. Bez mydła,
barwników i substancji zapachowych, z dodatkiem substancji pielęgnujących skórę. Opakowania a 500 ml.
Kosmetyk – 120 litrów roztworu roboczego
3. Preparat antyseptyczny do mycia ciała przed zabiegami operacyjnymi w tym skolonizowanych MRSA.
Gotowy do użycia. Zawierajacy octenidynę, bez alkoholu, triklosanu, poliheksanidyny. Ph preparatu ok.5. Bez
mydła, barwników i substancji zapachowych, z dodatkiem substancji pielęgnujących skórę. Opakowania a 150
ml. Kosmetyk – 162 litry roztworu roboczego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy zapotrzebowania częściowego / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 5 – Preparaty do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, punkcjami
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39831200
33741200
33700000
33690000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ul. Rzgowska 281/289
93 – 338 Łódź.
II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Gotowy do użycia preparat barwiony do dezynfekcji skóry przed zabiegami, iniekcjami, pobieraniem krwi,
punkcjami, szczepieniami. Zawierający w składzie jako substancje czynne min. dwa alkohole +i nadtelnek
wodoru. Bez zawartości jodu chlorheksydyny i związków amoniowych. Spektrum działania: B,Tbc, MRSA, F.
V( HBV, HIV, Rota, Herpes, Adeno). Wykazujący brak negatywnego działania na przebieg procesu gojenia ran
Opakowania a 1L. Produkt leczniczy – 1 608 litrów roztworu roboczego
2. Gotowy do użycia bezbarwny preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami, iniekcjami, pobieraniem
krwi, punkcjami,szczepieniami zawierający w składzie jako substancje czynne min. dwa alkohole + nadtelnek
wodoru. Bez zawartości jodu chlorheksydyny i związków amoniowych. Spektrum działania: B,Tbc, MRSA, F.
V( HBV, HIV, Rota, Herpes, Adeno).Wykazujący brak negatywnego działania na przebieg procesu gojenia ran.
Opakowania a 1L. Produkt leczniczy – 2 568 litrów roztworu roboczego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy zapotrzebowania częściowego / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 6 – Preparaty do dezynfekcji skóry i błon śluzowych
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39831200
33741200
33700000
33690000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ul. Rzgowska 281/289
93 – 338 Łódź.
II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami, szczepieniami, pobieraniem
krwi. Bezbarwny. Zawierający w składzie min. 2 alkohole bez zawartości jodu, chlorheksydyny, fenoli i jego
pochodnych, nadtlenku wodoru. O przedłużonym działaniu do 24 godz. Spektrum działania: B,F,Tbc, V,( HIV,
HBV, HCV,Rota, Polio). Opakowania a 250ml z atomizerem.Produkt leczniczy – 2 000 litrów roztworu roboczego
2. Preparat do dezynfekcji skóry, błon śluzowych, ran oparty o wodny roztwór pvp-jodu. Mający również
zastosowanie do dekontaminacji i płukania jam ciała, owrzodzeń, odleżyn. Spektrum działania: B, Tbc, F, V, S.
Opakowanie a 1l. Produkt leczniczy – 500 litrów roztworu roboczego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy zapotrzebowania częściowego / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 7 – Preparat myjąco dezynfekcyjny do powierzchni
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39831200
33741200
33700000
33690000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ul. Rzgowska 281/289
93 – 338 Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1. Preparat myjąco dezynfekcyjny do powierzchni bez zawartości aldehydów, chloru, związków nadtlenowych,
poliaminy i alkoholi. W postaci koncentratu. O wysokiej tolerancji materiałowej w stosunku do powierzchni
metalowych, gumowych, drewnianych oraz szkła akrylowego. Bezbarwny, bezzapachowy. Na bazie
czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum działania: B, F, Tbc, V ( Adeno, Polio ) preparat w czasie
działania do 5 min. i stężeniu 5 %. Wykazujący skuteczność działania również w obecności zanieczyszczeń
organicznych ( warunki brudne). Preparat może być stosowany w Klinikach noworodkowych, pediatrycznych.
Nie pozostawia smug i osadów na dezynfekowanych powierzchniach. Opakowania a 5l wraz z pompką
dozującą. Produkt biobójczy – 100 000 litrów roztworu roboczego
2. Preparat w postaci aktywnej piany, przeznaczony do zwilżania i dezynfekcji zanieczyszczonych organicznie
narzędzi chirurgicznych, podczas ich przechowywania i transportu w celu przeprowadzenia wstępnej
dezynfekcji i zapobiegnięciu zasychaniu i utrwalaniu zabrudzeń organicznych. Bezbarwny i bezzapachowy. Bez
zawartości aldehydów, alkoholi, fenoli .Spektrum działania: B,F/C.albicans, A.niger/,Tbc/M.terrae lub M.terre i
M.avium/ V/ HIV,HCV,HBV,Rota,Adeno, Polio/ w czasie do 15 min. Opakowania a 5l Wyrób medyczny kl. II b – 2
280 litrów roztworu roboczego
3. Preparat myjąco-dezynfekcyjny, w postaci koncentratu przeznaczony do wszystkich rodzajów powierzchni.
Z możliwością stosowania na oddziałach pediatrycznych, noworodków, niemowląt i dzieci -potwierdzone
opinią Instytu Matki i Dziecka ,bądz innej równoważnej jednostki. Bez zawartości aldehydów, chloru, związków
zapachowych i substancji lotnych. Na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum działania:
B,F- w czasie do 5 min. i stężeniu 0,25 %, V/HBV,HIV,HCV,Rota/ – w czasie do 15 min. i stężeniu 0,5 %, z
możliwością rozszerzenia o Tbc oraz wirusy Adeno i Noro. Opakowanie a 2 l Wyrób medyczny kl II a – 223 200
litrów roztworu roboczego.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy zapotrzebowania częściowego / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 8 – Preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego i powierzchni
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39831200
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33741200
33700000
33690000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ul. Rzgowska 281/289
93 – 338 Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego i powierzchni. Na bazie nadtlenku wodoru i
czwartorzędowych związków amoniowych.Bez zawartości chloru, fenoli i aldehydów. Z możliwością stosowania
w obecności pacjentów również w klinikach położniczych i neonatologicznych. Spektrum działania: B( MRSA),
F, V( HIV, HBV, HCV, Rota). W czasie do 15min i stężeniu 2 % z możliwością rozszerzenia działania o Tbc.
Opakowanie a 1L. Wyrób medyczny klasy IIa. – 50 000 litrów roztworu roboczego
2. Preparat w postaci proszku do mycia i dezynfekcji inkubatorów.Zawierający w swoim składzie nadwęglan
sodu, TAED, enzymy. Spektrum działania: B, F( Candida albicans), V (HIV), HBV, HCV, Rota ) Tbc, – w czasie
do 15min. i stężeniu 1 %. Opakowanie a 1,5 kg. Wyrób medyczny klasy IIb. – 40 000 litrów roztworu roboczego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy zapotrzebowania częściowego / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 9 – Preparat do mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39831200
33741200
33700000
33690000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ul. Rzgowska 281/289
93 – 338 Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Preparat w postaci proszku do mycia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych i przedmiotów które można
zanurzyć w roztworze preparatu. Możliwość użycia do dezynfekcji powierzchni wymagających najwyższej
czystości mikrobiologicznej. Na bazie nadwęglanu sodu z zawartością inhibitorów korozji oraz substancji
zapachowych. Bez zawartości aldehydów, QAV, fenoli, chloru i barwników. Wymagane spektrum działania:
B ( Tbc), F, V( Polio), S( Cl. difficile, Cl. perfringens- warunki brudne ) w czasie do 10 min. i stężeniu 2 %.
Opakowania a 1,5 kg. Wyrób medyczny kl IIa – 80 000 litrów roztworu roboczego
2. Preparat chlorowy w postaci tabletek. Przeznaczony do powierzchni zanieczyszczonych organicznie.
Stężenie aktywnego chloru w roztworze przy stężeniu użytkowym w podanym zakresie działania – 6000ppm
( 1,08 %) ph roztworu użytkowego 6,5 do 7,5. Spektrum działania: B ( Tbc),F,V w czasie do 15 min. Preparat
skuteczny w stosunku do Cl. dificile w czasie do 15min.. Możliwość stosowania do kontaktu z żywnością.
Aktywność roztworu roboczego min.24 godz. Wymagane oznakowane miarki w ilości 50szt. wliczone w cenę
preparatu z oznaczeniem nazwy preparatu i tabeli dozowania. Opakowania po 300 tabl. Produkt biobójczy – 62
000 litrów roztworu roboczego
3. Preparat dezynfekcyjny w postaci chusteczek o wymiarach min. 13X22 cm. O właściwościach myjącodezynfekcyjnych przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni łącznie z powierzchniami wrażliwymi
na działanie alkoholi np. głowice USG, przedmioty z akrylu i plexi. Na bazie czwartorzędowych związków
amoniowych bez zawartości alkoholu, pochodnych aldehydów, guanidyny. Możliwość zastosowania w
warunkach czystych i brudnych. Spektrum działania: B, F,V( HBV, HCV, HIV, Noro) w czasie do 1 min.
z możliwością rozszerzenia o wirus Polio i Tbc. Wymagane opakowania: pojemnik zawierający 125 szt.
chusteczek. Wyrób medyczny kl IIa – 3 000.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy zapotrzebowania częściowego / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 10 – Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i przepłukiwania urządzen do odsysania
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39831200
33741200
33700000
33690000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ul. Rzgowska 281/289
93 – 338 Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Preparat tlenowy bez aktywatora w postaci granulatu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych,
laryngoskopów i endoskopów giętkich oparty o nadwęglan sodu .Spektrum działania: B, Tbc( M.tuberculozis,
M.terrae+M.avium), F,V( Polio, Adeno). Preparat skuteczny w stosunku do Cl. dificile i Cl. perfringens wg.
EN 13704 w warunkach wysokiego obciążenia białkowego i stężeniu 2 % w czasie do 15 min. Wykazujący
dobrą tolerancję materiałową wobec tworzyw sztucznych wykonanych poliwęglanu i polietylenu. Możliwość
sprawdzenia aktywności roztworu paskami testowymi kompatybilnymi ( tego samego producenta) z preparatem.
Wymagane paski testowe: 50szt./300L roztworu roboczego. Opakowanie a 1,5 kg. Wyrób medyczny kl IIb – 32
400 litrów roztworu roboczego
2. Preparat do mycia i dezynfekcji w postaci koncentratu przeznaczony do przepłukiwania urządzeń do
odsysania. Zawierający w składzie nielotną substancję np. glukoprotaminę lub inną substancję równoważną
pod względem fizykochemicznym. Bez zawartości aldehydów, fenoli i alkoholi. Spektrum działania:
B,F,V( HIV, HBV, HCV, Rota) w czasie do 15 min. i stężeniu 2 % z możliwością rozszerzenia o działanie
mykobakteriobójcze( M.terrae i M. avium) w warunkach czystych i brudnych.Opakowania a 6 L. Wyrób
medyczny kl II b – 45 600 litrów roztworu roboczego
3. Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni zabawek. Gotowy do użycia. Zawierający w
składzie jako substancje aktywne wyłącznie alkohole i amfoteryczne związki powierzchniowo-czynne o
działaniu mikrobójczym. Bez zawartości aldehydów, fenoli, czwartorzędowych związków amonowych i
pochodnych biguanidyny. Zakres działania: B, F, Tbc, V/ HBV, HCV,HIV,Rota,Adeno/ w czasie do 1 min.
Preparat posiadający pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka, lub innej równoważnej Jednostki. Opakowanie
a 1l ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny kl. II a – 720 litrów roztworu roboczego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy zapotrzebowania częściowego / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 11 – Preparat do manualnego i maszynowego mycia i dezynfekcji endoskopów, narzędzi i innych
wyrobów medycznych
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39831200
33741200
33700000
33690000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ul. Rzgowska 281/289
93 – 338 Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Preparat w postaci koncentratu do manualnego mycia i dezynfekcji endoskopów narzędzi i innych wyrobów
medycznych. Na bazie kompleksu trójenzymatycznego ( amylaza, proteaza, lipaza, ) z dodatkiem związków
powierzchniowo czynnych i środków stabilizujących. Skutecznie usuwający biofilm oraz zanieczyszczenia
pochodzenia organicznego. Spektrum działania: B,Tbc, F, V( HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Herpes ) w czasie
do 5min. przy niskim stężeniu 0,5 %. Opakowanie a 5L z możliwością zastosowania pompki. Preparat
kompatybilny z preparatem z pozycji 2. Wyrób medyczny kl II b – 14 000 litrów roztworu roboczego
2. Środek do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów oraz innych termolabilnych wyrobów medycznych na
bazie kwasu nadoctowego z dodatkiem nadtlenku wodoru. Preparat w postaci płynu z aktywatorem, gotowy do
wielokrotnego użycia przez okres 14 dni od daty aktywacji walidowany za pomocą pasków testowych. Spektum
działania: B (włącznie z helikobacter pylori ) Tbc, F, V( włącznie z Adeno, Polio), S( B. subtilis, B.cereus,
Cl.dificile, Cl. sporogenes) w czasie do 5 min. Opakowania 5L. Preparat komatybilny z preparatem z pozycji
1. Aktywność preparatu mierzona walidowanymi paskakmi testowymi wliczonymi w cenę preparatu.Wyrób
medyczny Kl II b – 500 litrów roztworu roboczego
3. Preparat gotowy do użycia do dezynfekcji endoskopów, narzędzi i innych wyrobów medycznych. Na bazie 2
% aldehydu glutarowego. Bez aktywatora. Spektrum działania:B, Tbc, F,V ( HiV, HBV, HCV, Adeno, Polio) do
10 min., ze sporami do 60 min. Zachowujący aktywność biobójczą do 30 dni. Aktywność preparatu mierzona
walidowanymi paskakmi testowymi wliczonymi w cenę preparatu. Opakopwania a 5 L. Wyrób medyczny kl II b –
240 litrów roztworu roboczego
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4. Preparat w postaci koncentratu do manualnego mycia endoskopów narzędzi i innych wyrobów medycznych
z możliwością stosowania do mycia maszynowego i w myjkach ultradźwiękowych. Oparty o kompleks trzech
enzymów: proteaza, lipaza, amylaza. Neutralne ph roztworu. Stężenie roztworu roboczego 0,5 %. Preparat
kompatybilny ( tego samego producenta) z preparatem dezynfekcyjnym z pozycji 3. Opakowania a 5L. Wyrób
medyczny kl I – 150 litrów roztworu roboczego.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy zapotrzebowania częściowego / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 12 – Preparaty do mycia i dezynfekcji endoskopów w myjni automatycznej firmy Olympus-pełne
spektrum działania B, F, V, Tbc. Czas dezynfekcji do 1 godziny (pełnego procesu myjąco-dezynfekującego
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39831200
33741200
33700000
33690000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ul. Rzgowska 281/289
93 – 338 Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Preparat do mycia w obiegu zamkniętym w myjni automatycznej. Kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym
z pozycji 2. Preparat nie może wywierać niszczącego działania na powierzchnie, przedmioty. Opakowania 5L.
(op. zbiorcze 3x5l) Wyrób kl I – 240 litrów roztworu roboczego
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2. Preparat do dezynfekcji w obiegu zamkniętym w myjni automatycznej. Kompatybilny z preparatem myjącym
z pozycji 1. Preparat nie może wywierać niszczącego działania na powierzchnie, przedmioty.Opakowania 5L.
(op.zbiorcze 3x5l) Wyrób medyczny kl IIb – 480 litrów roztworu roboczego.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy zapotrzebowania częściowego / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 13 – Preparaty do mycia i dezynfekcji endoskopów w myjni automatycznej typu ETD 4 Basic PAA firmy
Olympus
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39831200
33741200
33700000
33690000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ul. Rzgowska 281/289
93 – 338 Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Preparat do mycia w obiegu zamkniętym w myjni automatycznej oparty na środkach
powierzchniowoczynnych.Preparat musi zapewniać optymalną skuteczność czyszczenia w temperaturach 35
st.C.Preparat kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym.Opakowanie 5L.Op.zbiorcze niepodzielne (3x5l).
Wyrób medyczny kl I – 300 litrów roztworu roboczego
2. Preparat dezynfekcyjny oparty o kwas nadoctowy o szerokim spectrum działania B,Tbc,F,V,S kompatybilny
z preparatem myjącym.Skuteczność zgodnie z normami:EN 13724,EN 13624,EN 14348,EN 14476,EN 13704.
op.2,8l .Opakowania zbiorcze niepodzielne po (3x2,8L). Wyrób medyczny kl IIb – 361,2 litra roztworu roboczego
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3. Preparat w zakresie neutralnych wartości ph, który chroni materiały endoskopu.Musi być stosowany razem
z preparatem dezynfekcyjnym. Opakowania 5l. zbiorcze niepodzielne(3x5L). Wyrób medyczny kl I – 300 litrów
roztworu roboczego.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy zapotrzebowania częściowego / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 14 – Preparat do dezynfekcji powierzchni aparatury medycznej
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39831200
33741200
33700000
33690000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ul. Rzgowska 281/289
93 – 338 Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Gotowy do użycia preparat z rozpylaczem pianowym, nie uszkadzający powierzchni ze stali nierdzewnej,
plexi, porcelany, szkła akrylowego, nie zawierający w swoim składzie aldehydów, chloru, fenoli, fosforanów.
Bezbarwny, bezzapachowy. Nie pozostawiający śladów na dezynfekowanych powierzchniach. Możliwość
zastosowania w obszarze spożywczym. Preparat nie wymagający spłukiwania. Spektrum działania B, F, V,
(w tym HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 2 min. Opakowania a 750ml. Wyrób medyczny kl IIa – 900 litrów
roztworu roboczego
2. Bezalkoholowa pianka na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, alkiloamin i guanidyny. Do
mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Bez zawartości
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aldehydów, chloru i alkoholi. Możliwość stosowania preparatu zarówno w postaci płynu jak i piany. Spektrum
działania: B, F,V ( HBV, HCV, HIV, Rota,Vaccinia) w czasie do 5 min.z możliwością rozszerzenia działania o Tbc.
Opakowania a 1L z końcówką spieniającą na stałe wmontowaną do każdego opakowania. Wyrób medyczny
kl IIa. Zamawiający wymaga aby w cenę preparatu wliczyć chusteczki jednorazowego użycia ( odporne
na rozdarcia, nie strzępiące się i nie pozostawiające włókien o wymiarach 20X20cm w ilości 60 szt. na 1L
preparatu – 6 000 litrów roztworu roboczego.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy zapotrzebowania częściowego / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 15 – Preparat do dezynfekcji pomieszczeń za pomocą dyfuzji suchej mgły
Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39831200
33741200
33700000
33690000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ul. Rzgowska 281/289
93 – 338 Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Preparat do dezynfekcji pomieszczeń za pomocą dyfuzji suchej mgły.Do zastosowania w posiadanym
przez Zamawiającego urządzeniu NOCOSPRAY.Preparat oparty na 6 % nadtlenku wodoru i kationach
srebra.Aktywność:bakteriobójcza,wirusobójcza,grzybobójcza i sporobójcza.Srodek dezynfekcyjny
bezzapachowy,nietoksyczny,niekorozyjny, nie posiadający w swoim składzie formaldechydu amoniaku
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oraz chloru,biodegradowalny w 99,9 %. Opakowanie 1 litrowe,preparat gotowy do użycia w urządzeniu
NOCOSPRAY. Produkt biobójczy – 24 litry roztworu roboczego.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy zapotrzebowania częściowego / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 16 – Preparaty do mycia i dezynfekcji w myjniach dezynfektorach
Część nr: 16

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39831200
33741200
33700000
33690000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ul. Rzgowska 281/289
93 – 338 Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Płynny alkaliczny preparat do mycia w myjniach dezynfektorach również w myjniach ultradźwiękowych,
skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta, denaturowana krew – 300 000 litrów roztworu
roboczego
2. Płynny alkaliczny preparat myjący z działaniem dezynfekcyjnym. Bakteriobójczy, grzybobójczy, prątkobójczy,
wirusobójczy i dezaktywujący priony – 60 000 litrów roztworu roboczego
3. Płynny kwaśny preparat neutralizujący, nie zawierający tenzydów, związków azotowych i fosforowych – 60
000 litrów roztworu roboczego
4. Płynny preparat płuczący do użycia w myjniach dezynfektorach – 360 000 litrów roztworu roboczego
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5. Płynny, lekko alkaliczny preparat (pH 9,9-10,1) do mycia w myjniach kontenerów oraz wózków
transportowych – 800 000 litrów roztworu roboczego
6. Płynny preparat płuczący do do użytku w myjniach dezynfektorach.Przeznaczony do płukania kontenerów,
wózków, sprzętu transportowego – 800 000 litrów roztworu roboczego
7. Płynny w postaci koncentratu preparat do mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych
narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi przed maszynową dekontaminacją, a także do
mokrego transportu narzędzi chirurgicznych – 50 000 litrów roztworu roboczego.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy zapotrzebowania częściowego / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 17 – Preparaty do ręcznej pielęgnacji
Część nr: 17

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39831200
33741200
33700000
33690000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ul. Rzgowska 281/289
93 – 338 Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie niejonowych związków powierzchniowo
czynnych, alifatycznych węglowodorów. Preparat rozpuszczalny w wodzie, nie wpływający niekorzystnie na
proces sterylizacji, bezpieczny toksykologicznie. Nie zawierający chlorofluorowęglowodorów. Opakowanie do
400ml. Wyrób medyczny kl 1 – 10 litrów roztworu roboczego
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2. Preparat do pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej. Gotowy do użycia, nie zawierający freonu,
bezpieczny toksykologicznie. Usuwający smugi, plamy, zacieki, odciski palców. Odpowiedni również do
pielęgnacji zawiasów, zamków i przegubów. Preparat na bazie czystego oleju mineralnego zawierający
niejonowe związki powierzchniowo czynne oraz węglowodory alifatyczne, zgodny z wymaganiami przemysłu
farmaceutycznego i żywieniowego wg rozporządzenia WE 648/2004 dot. detergentów. Opakowania do 400 ml –
28 litrów roztworu roboczego
3. Preparat myjący do narzędzi i urządzeń w tym inkubatorów, dokładnie usuwający etykiety, naklejki, taśmy
klejące, resztki kleju, gipsu, plamy oleju, jodu, pisaków, markerów. Zawierający w swoim składzie czysty
terpen pomarańczowy, opakowania do 500 ml z małym otworem ułatwiającym dozowanie – 10 litrów roztworu
roboczego.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy zapotrzebowania częściowego / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 18 – Preparaty do dezynfekcji aparatów do hemodializy
Część nr: 18

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39831200
33741200
33700000
33690000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ul. Rzgowska 281/289
93 – 338 Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1. Preparat do dezynfekcji chemicznej linii dystrybucji wody, centralnej odwróconej osmozy, zmiękczonej w
uzdatniaczu wody na bazie kwasu nadoctowego w aparatach Fresenius 5008S.,4008 S. Spektrum działania:
B, Tbc, F, V, czas działania 15 min. Opakowania do 8,8 litrów/10kg. Wyrób medyczny – 300 litrów roztworu
roboczego
2. Preparat do dezynfekcji termo- chemicznej aparatów do hemodializy Fresenius 5008 S, 4008 S z
zastosowaniem pompy dozującej, na bazie kwasu cytrynowego. Spektrum działania B( Tbc),F,V ( łącznie z
HBV,HCV,HIV) Czas działania do 15 min. Preparat nie może zawierać stabilizatorów, środków koloryzujących,
środków zapachowych. Opakowania od 4-5 L. Wyrób medyczny – 500 litrów roztworu roboczego
3. Środek czyszczący przeznaczony do odtłuszczania i usuwania biofilmu w aparatach Fesenius 5008 S, 4008
S oraz w systemach dystrybucji wody na bazie podchloorynu sodu. Opakowania od 4-5 litrów. Wyrób medyczny
– 100 litrów roztworu roboczego.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy zapotrzebowania częściowego / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 19 – Preparat do powierzchni zajetych przez pleśń
Część nr: 19

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39831200
33741200
33700000
33690000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ul. Rzgowska 281/289
93 – 338 Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1. Preparat gotowy do użycia przeznaczony na powierzchnie zajęte przez pleśń ( grzyby pleśniowe).
Opakowanie 250-1000ml z atomizerem – 10 litrów roztworu roboczego.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy zapotrzebowania częściowego / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 20 – Środek do stosowania w myjniach dezynfektorach( do basenów i kaczek)
Część nr: 20

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39831200
33741200
33700000
33690000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ul. Rzgowska 281/289
93 – 338 Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Preparat nabłyszczająco- odkamieniający do urządzeń myjąco- dezynfekcyjnych. Dozowanie podczas
maszynowego mycia i dezynfekcji kaczek, basenów wykonanych ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych.
Zapobiegający osadzaniu się kamienia w generatorach pary, na naczyniach, przewodach rurowych.
Powodujący wysychanie naczyń bez smug i plam. Skuteczny przy wszystkich stopniach twardości wody.
Dozowany pompką dozującą do generatora pary i wody płuczącej.Opakowania a 5L – 40 litrów roztworu
roboczego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy zapotrzebowania częściowego / Waga: 5
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Cena - Waga: 95
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 21 – Gaz do sterylizacji GS-2(tlenek etylenu 100 %)-naboje
Część nr: 21

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39831200
33741200
33700000
33690000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ul. Rzgowska 281/289
93 – 338 Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Naboje gazowe GS-2,pojemniki jednorazowego użytku, zawierające 100g czystego tlenku etylenu z
przeznaczeniem do niskotemperaturowego sterylizatora gazowego STERIS Amsco Eagle 3017. Produkt
biobójczy – 192 litry roztworu roboczego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy zapotrzebowania częściowego / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 22 – Preparat antybakteryjny i przeciwgrzybiczy do płykania jamy ustnej
Część nr: 22

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39831200
33741200
33700000
33690000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ul. Rzgowska 281/289
93 – 338 Łódź.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Płyn do płukania jamy ustnej nie zawierający alkoholu i chlorheksydyny trwale hamujący rozwój bakterii
i zapigający powstawaniu nowych. Nie przebarwiajacy szkliwa. Możliwość zastosowania u pacjentów
intubowanych ( profilaktyka VAP) i przygotowywanych do zabiegu.Opakowania po 250ml. Wyrób medyczny kl
IIa – 10 litrów roztworu roboczego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy zapotrzebowania częściowego / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
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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:
Warunki realizacji umowy zostały opisane we wzorze 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: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/05/2017
Czas lokalny: 11:00

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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 05/05/2017
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, 93-338 Łódź ul.
Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pok. Nr 15.

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:
Za 24 miesiące.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
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Informacje dodatkowe:
I. Podstawy wykluczenia:
Art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
Wstępne potwierdzenie, a w przypadku gdy złożenie dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu nie jest wymagane przez Zamawiającego to potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia (dot.
wszystkich podstaw wykluczenia) – Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie
Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie Standardowego Formularzu Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia.
Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć na wezwanie zamawiającego wykonawcy, których
oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 25 ust. 1
pkt 3):
1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp –
Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
3. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
4. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Informacje dotyczące wspólnego ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia oraz przypadku, gdy
siedziba lub miejsca zamieszkania Wykonawcy znajdują się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały
opisane w treści SIWZ.
II. W celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, o
których mowa w Art. 25 ust. 1 punkt 2) PZP, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: ulotki
informacyjne preparatów, potwierdzające wymagane parametry oferowanych wyrobów – dotyczy wszystkich
pozycji w pakietach.
III. Zamawiający żąda wniesienia wadium przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Wadium z
podziałem na Pakiety w PLN kształtuje się następująco:
1 – 6 388,80
2 – 2 192,00
3 – 3 944,23
4 – 4 129,18
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5 – 776,74
6 – 1 925,00
7 – 3 971,52
8 – 1 207,54
9 – 3 125,40
10 – 2 162,26
11 – 436,96
12 – 292,94
13 – 1 494,57
14 – 3 600,00
15 – 60,00
16 – 4 255,82
17 – 68,60
18 – 748,09
19 – 12,00
20 – 17,60
21 – 59,14
22 – 20,00
IV. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: 60 dni (od ustalonej daty składania ofert).
V. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której stanowi art. 24aa ustawy Pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
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
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/03/2017
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