
Dostawy - 30983-2016

29/01/2016    S20    - - Dostawy - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez 
zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy  

I.II.B.III.VI.
Polska-Skierniewice: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do 

pielęgnacji ciała

2016/S 020-030983

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II.B: Przedmiot zamówienia (dostawy lub usługi)

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w 
Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
Osoba do kontaktów: Renata Pisarska
96-100 Skierniewice
POLSKA
Tel.: +48 468340821
E-mail: r.pisarska@wsz-skier.pl
Faks: +48 468340821
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wsz-skier.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt
(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji 
zamawiających: nie

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawy leków, wyrobów medycznych i substancji recepturowych.

II.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia 
usług
Dostawy

II.3) Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie

II.4) Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
Dostawy leków, wyrobów medycznych i substancji recepturowych.

Strona 1 z 3Dostawy - 30983-2016 - TED Tenders Electronic Daily

2016-01-29http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:30983-2016:TEXT:PL:HTML



II.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33140000, 33680000, 33690000, 33600000

II.6) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych 
(GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych 
(GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.

II.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia 
usług
Dostawy

II.3) Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie

II.4) Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.

II.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33190000, 33191000, 33191100, 33192100, 33192500, 
33194000, 33194100, 33194110, 33194120, 33194200, 33199000, 
33140000, 33141310, 33141320, 33141321, 33141323, 33141400, 
33141420, 33141615, 33141640, 33181000, 33181520

II.6) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych 
(GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych 
(GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawy materiałów i wyrobów ortopedycznych.

II.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia 
usług
Dostawy

II.3) Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie

II.4) Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
Dostawy materiałów i wyrobów ortopedycznych.

II.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33141700, 33141770

II.6) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych 
(GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych 
(GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawy materiałów opatrunkowych i szewnych.
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i 
technicznym

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

II.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia 
usług
Dostawy

II.3) Informacje na temat umowy ramowej

II.4) Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
Dostawy materiałów opatrunkowych i szewnych.

II.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33141110, 33141121, 33141120

II.6) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych 
(GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych 
(GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie 
do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Informacje na temat ogólnych ram prawnych

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.1.2016
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