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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
szpital.wloclawek.pl/przetargi/ 

 

Włocławek: Dostawa elementów zamkniętego systemu pobierania krwi, pojemników na 
płyny ustrojowe oraz pojemników histopatologicznych 
Numer ogłoszenia: 50515 - 2016; data zamieszczenia: 06.05.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku , Ul. 
Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 412 94 13, faks 54 412 
94 13. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital.wloclawek.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa elementów 
zamkniętego systemu pobierania krwi, pojemników na płyny ustrojowe oraz pojemników 
histopatologicznych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Ogólny opis 
przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów zamkniętego 
systemu pobierania krwi, pojemników na płyny ustrojowe oraz pojemników 
histopatologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego 
księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. II. Termin wykonania zamówienia: Planowany 
termin realizacji zamówienia: 1) dla Zadania 1: sukcesywnie od dnia 05.06.2016 r. do dnia 
05.05.2017 r.,* 2) dla Zadań 2 i 3: sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do dnia 05.05.2017 
r. * Zamawiający zastrzega, iż w wypadku, gdy udzielenie zamówienia nastąpi po dniu 
05.06.2016 r., okresem realizacji zamówienia będzie okres od dnia zawarcia umowy do dnia 
05.05.2017 r. III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Zadanie 1: Przedmiotem 
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zamówienia jest dostawa elementów zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z dzierżawą 
wirówki laboratoryjnej, zgodnie z poniższym opisem: 1) Probówki do pozyskiwania surowicy 
z aktywatorem wykrzepiania: - poj. 4,9 - 5,0 ml, - średnica 13 - 14 mm, - dł. max. 90 mm - 
ilość: 24 850 sztuk 2) Probówki do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania: - 
poj. 2,5 - 2,6 ml, - średnica 13 - 14 mm, - dł. max. 66 mm - ilość: 23 000 sztuk 3) Probówki 
do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania: - poj. 1,1 - 1,2 ml, - średnica 7 - 8 
mm, - dł. max. 66 mm - ilość: 4 150 sztuk 4) Probówki do pozyskiwania surowicy z 
aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym: - poj. 4,9 - 5,0 ml, - średnica 13 - 14 mm, - 
dł. max. 90 mm - ilość: 32 200 sztuk 5) Probówki do pozyskiwania surowicy z aktywatorem 
wykrzepiania i żelem separującym: - poj. 2,5 - 2,6 ml, - średnica 13 - 14 mm, - dł. max. 66 
mm - ilość: 33 600 sztuk 6) Probówki do pozyskiwania surowicy z aktywatorem 
wykrzepiania i żelem separującym: - poj. 1,1 - 1,2 ml, - średnica 7 - 8 mm, - dł. max. 66 mm - 
ilość: 4 150 sztuk 7) Probówki zawierające antykoagulant - K3 EDTA: - poj. 2,5 - 2,7 ml, - 
średnica 13 - 14 mm, - dł. max. 66 mm - ilość: 54 300 sztuk 8) Probówki zawierające 
antykoagulant - K3 EDTA: - poj. 1,0 - 1,2 ml, - średnica 7 - 8 mm, - dł. max. 66 mm - ilość: 
14 750 sztuk 9) Probówki do badań koagulologicznych z cytrynianem buforowanym: - poj. 
4,9 - 5,0 ml, - średnica 11 - 12 mm, - dł. max. 93 mm - ilość: 15 650 sztuk 10) Probówki do 
badań koagulologicznych z cytrynianem buforowanym: - poj. 2,9 - 3,0 ml, - średnica 11 - 12 
mm, - dł. max. 66 mm - ilość: 28 550 sztuk 11) Probówki do badań koagulologicznych z 
cytrynianem buforowanym: - poj. 1,3 - 1,4 ml, - średnica 7 - 8 mm, - dł. max. 66 mm - ilość: 
4 150 sztuk 12) Probówki do OB z cytrynianem trójsodowym: - poj. 3,5 ml, - średnica 8 mm, 
- dł. max. 130 mm - ilość: 6 500 sztuk 13) Probówki do OB z cytrynianem trójsodowym: - 
poj. 2,0 ml, - średnica 11 mm, - dł. max. 66 mm - wraz z kapilarą do sedymentacji, z 
podziałką i nakrętką zabezpieczającą - ilość: 900 sztuk 14) Probówki do pozyskiwania osocza 
z heparyną litową: - poj. 4,9 - 5,0 ml, - średnica 13 - 14 mm, - dł. max. 90 mm - ilość: 7 850 
sztuk 15) Probówki do pozyskiwania osocza z heparyną litową: - poj. 1,0 - 1,2 ml, - średnica 
7 - 8 mm, - dł. max. 66 mm - ilość: 2 100 sztuk 16) Probówki do pozyskiwania osocza z 
heparyną litową: - poj. 2,7 - 3,0 ml, - średnica 11 - 12 mm, - dł. max. 66 mm - ilość: 10 150 
sztuk 17) Probówki do pozyskiwania krwi żylnej zawierające fluorek + antykoagulant 
(do oznaczania stężenia glukozy w osoczu krwi żylnej metodą heksokinazową): - poj. 1,0 - 
1,2 ml, - średnica 7 - 8 mm, - dł. max. 66 mm - ilość: 36 800 sztuk 18) Probówka z filtrem do 
pozyskiwania krwi do analiz gazometrycznych we krwi tętniczej i żylnej, z heparyną litową 
stabilizowaną jonami wapnia: - poj. 1,8 - 2,0 ml, - sterylizowane, - pakowane pojedynczo - 
ilość: 17 300 sztuk 19) Probówki z heparyną do pobierania i odwirowywania płynów jam 
ciała o poj. 8,0 - 9,0 ml, ilość: 900 sztuk 20) Probówki z hemolizatem i kapilarami do 
oznaczenia stężenia glukozy we krwi włośniczkowej metodą heksokinazową w oparciu o 
analizatory cobas c-501: - objętość hemolizatu 500 ul, - poj. kapilar 20 ul - ilość: 6 000 sztuk 
21) Probówki z kapilarami do pozyskiwania krwi włośniczkowej w celu oznaczania stężenia 
glukozy (z fluorkiem) o poj. 200 ul, ilość: 200 sztuk 22) Probówki z kapilarami do 
pozyskiwania krwi włośniczkowej do badania morfologii krwi obwodowej (z EDTA - K) o 
poj. 200 ul, ilość: 500 sztuk 23) Probówki z kapilarami do pozyskiwania surowicy z krwi 
włośniczkowej, zawierające aktywator wykrzepiania - poj. 200 ul, ilość: 100 sztuk 24) 
Łącznik typu LUER do pobierania krwi kompatybilny z probówkami, ilość: 46 500 sztuk 25) 
Igły systemowe - średnica 0,7 mm, ilość: 7 500 sztuk 26) Igły systemowe - średnica 0,8 mm, 
ilość: 30 500 sztuk 27) Igły systemowe - średnica 0,9 mm, ilość: 30 500 sztuk 28) Igły 
systemowe typu motylek do pobierania krwi: - średnica 0,8 mm, - dł. 19 mm, - dł. drenu 80 
mm - ilość: 5 000 sztuk 29) Igły systemowe typu motylek do pobierania krwi: - średnica 0,9 
mm, - dł. 19 mm, - dł. drenu 80 mm - ilość: 5 000 sztuk 30) Adaptery z łopatką do 
wykonywania preparatów krwi obwodowej, ilość: 200 sztuk 31) Statywy do archiwizowania 
probówek biochemicznych z materiałem biologicznym, kompatybilne z ww. probówkami, 
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ilość: 20 sztuk 32) Wirówka laboratoryjna kompatybilna z oferowanymi probówkami - 
dzierżawa na cały okres obowiązywania umowy, okres: 11 miesięcy 33) Pojemniki z 
tworzywa sztucznego ABS do wewnętrznego transportu materiału biologicznego z 
przezroczystą pokrywą PET (zaopatrzoną w uchwyt) zamykaną na zatrzaski (wymiary 
wewnętrzne 270 x 170 x 115 mm). Opatrzone znakami AI043 Materiał zakaźny odpornymi 
na działanie chemicznych substancji o charakterze dezynfekcyjnym, ilość: 10 sztuk 34) 
Pojemniki z tworzywa sztucznego ABS do wewnętrznego transportu materiału biologicznego 
z przezroczystą pokrywą PET (zaopatrzoną w uchwyt) zamykaną na zatrzaski (wymiary 
wewnętrzne 320 x 230 x 190 mm). Opatrzone znakami AI043 Materiał zakaźny odpornymi 
na działanie chemicznych substancji o charakterze dezynfekcyjnym, ilość: 5 sztuk UWAGI: 
1) Wyroby wymienione w poz. 1-29 muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi 
do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 876). 2) Wyroby wymienione w poz. 1-30 muszą spełniać 
następujące wymagania dodatkowe: a) wszystkie elementy (probówki, igły, kapilary, 
adaptery) oferowanego systemu pobierania krwi muszą być wytworzone z tworzywa 
sztucznego, b) wszystkie elementy oferowanego systemu pobierania krwi muszą pochodzić 
od jednego producenta, w celu zapewnienia kompatybilności i bezpieczeństwa pobierania 
krwi w systemie zamkniętym, c) wszystkie elementy oferowanego systemu pobierania krwi 
muszą zabezpieczać personel przed kontaktem z krwią w trakcie pobierania, transportu i 
obróbki analitycznej materiału, d) wszystkie elementy oferowanego systemu pobierania krwi 
muszą być zdatne do użytku w terminie 6 miesięcy od dnia ich dostarczenia do miejsca 
wskazanego w umowie, e) wszystkie igły muszą być zespolone fabrycznie z uchwytami, 
sterylne, pakowane pojedynczo. 2. Zadanie 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 
pojemników do bezpiecznego pobierania plwociny i popłuczyn oskrzelowych, zgodnie z 
poniższym opisem: 1) Pojemniki do bezpiecznego pobierania plwociny: - poj. do 20 ml, - 
jałowe, - z nakładaną nakrętką, - szczelne po zamknięciu, - z płaskim dnem, - z etykietą- 
każda sztuka zawiera opis z nazwą i datą ważności oraz miejsce na opisanie umożliwiające 
identyfikację próbki - ilość: 1 300 sztuk 2) Pojemniki do bezpiecznego pobierania plwociny 
na BK: - poj. 40-50 ml, - jałowe, - z nakładaną nakrętką, - szczelne po zamknięciu, - z 
płaskim lub stożkowym dnem, - z etykietą - każda sztuka zawiera opis z nazwą i datą 
ważności oraz miejsce na opisanie umożliwiające identyfikację próbki - ilość: 1 150 sztuk 3) 
Pojemniki do bezpiecznego pobierania popłuczyn oskrzelowych: - poj. do 50 ml, - jałowe, - z 
końcówkami + łącznik, - szczelne po zamknięciu, - z płaskim dnem, - z etykietą - każda 
sztuka zawiera opis z nazwą i datą ważności oraz miejsce na opisanie umożliwiające 
identyfikację próbki - ilość: 1 000 sztuk UWAGI: 1) Wszystkie wyroby muszą być wyrobami 
medycznymi dopuszczonymi do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 
r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 876). 3. Zadanie 3 Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa pojemników do bezpiecznego przechowywania i transportu 
materiału tkankowego, zgodnie z poniższym opisem: 1) Pojemniki do bezpiecznego 
przechowywania i transportu materiału tkankowego utrwalonego w 10 % zbuforowanej 
formalinie: - poj. 120 ml, - wykonane z PP lub PE, - wyposażone w szczelną pokrywę 
zakręcaną lub dociskaną, - oznaczone etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu 
biologicznym i chemicznym, - niesterylne - ilość: 900 sztuk 2) Pojemniki do bezpiecznego 
przechowywania i transportu materiału tkankowego utrwalonego w 10 % zbuforowanej 
formalinie: - poj. 200 ml, - wykonane z PP lub PE, - wyposażone w szczelną pokrywę 
zakręcaną lub dociskaną, - oznaczone etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu 
biologicznym i chemicznym, - niesterylne - ilość: 1 800 sztuk 3) Pojemniki do bezpiecznego 
przechowywania i transportu materiału tkankowego utrwalonego w 10 % zbuforowanej 
formalinie: - poj. 250 ml, - wykonane z PP lub PE, - wyposażone w szczelną pokrywę 
zakręcaną lub dociskaną, - oznaczone etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu 
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biologicznym i chemicznym, - niesterylne - ilość: 3 300 sztuk 4) Pojemniki do bezpiecznego 
przechowywania i transportu materiału tkankowego utrwalonego w 10 % zbuforowanej 
formalinie: - poj. 500 ml, - wykonane z PP lub PE, - wyposażone w szczelną pokrywę 
zakręcaną lub dociskaną, - oznaczone etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu 
biologicznym i chemicznym, - niesterylne - ilość: 1 800 sztuk 5) Pojemniki do bezpiecznego 
przechowywania i transportu materiału tkankowego utrwalonego w 10 % zbuforowanej 
formalinie: - poj. 1000 ml, - wykonane z PP lub PE, - wyposażone w szczelną pokrywę 
zakręcaną lub dociskaną, - oznaczone etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu 
biologicznym i chemicznym, - niesterylne - ilość: 900 sztuk 6) Pojemniki do bezpiecznego 
przechowywania i transportu materiału tkankowego utrwalonego w 10 % zbuforowanej 
formalinie: - poj. 3000 ml, - wykonane z PP lub PE, - wyposażone w szczelną pokrywę 
zakręcaną lub dociskaną, - oznaczone etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu 
biologicznym i chemicznym, - niesterylne - ilość: 350 sztuk 7) Pojemniki do bezpiecznego 
przechowywania i transportu materiału tkankowego utrwalonego w 10 % zbuforowanej 
formalinie: - poj. 5000 ml, - wykonane z PP lub PE, - wyposażone w szczelną pokrywę 
zakręcaną lub dociskaną, - oznaczone etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu 
biologicznym i chemicznym, - niesterylne - ilość: 100 sztuk 8) Pojemniki do bezpiecznego 
przechowywania i transportu materiału tkankowego utrwalonego w 10 % zbuforowanej 
formalinie: - poj. 10000 ml, - wykonane z PP lub PE, - wyposażone w szczelną pokrywę 
zakręcaną lub dociskaną, - oznaczone etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu 
biologicznym i chemicznym, - niesterylne - ilość: 4 sztuki UWAGI: 1) Wszystkie wyroby nie 
mogą być wypełnione formaliną. Zamawiający dokonywał będzie wypełnienia formaliną 
samodzielnie. 2) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 1-3 pojemników 
nieoznaczonych etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i 
chemicznym, jeżeli podyktowane jest to niemożnością umieszczenia tych etykiet ze ze 
względu na rozmiar pojemnika. IV. Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający zastrzega, że 
ilość towaru będącego przedmiotem umowy może ulec zmniejszeniu w trakcie trwania 
umowy nie więcej niż o 20 % w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. 2) 
Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcom, o ile 
wskaże tych Podwykonawców i zakres powierzanej im części przedmiotu umowy w 
Formularzu ofertowym - załączniku nr 1 do SIWZ.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
•  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.25.00-7, 38.43.70.00-7, 33.14.13.20-9, 
33.14.00.00-3, 38.00.00.00-5. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
05.05.2017. 
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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.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań na potwierdzenie spełniania 
tego warunku udziału w postępowaniu. Oceny spełniania tego warunku udziału 
w postępowaniu Zamawiający dokonana na podstawie złożonych dokumentów 
i oświadczeń stosując zasadę: Wykonawca SPEŁNIA bądź NIE SPEŁNIA 
warunku. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie 
nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp 
lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, 
zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że 
mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna 
Wykonawców, którzy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych 
również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co 
najmniej 1 dostawę wyrobów medycznych (Zadania 1 i 2) lub akcesoriów 
laboratoryjnych (Zadanie 3) o wartości nie mniejszej niż: a) Zadanie 1: 
130.000 zł, b) Zadanie 2: 6.000 zł, c) Zadanie 3: 25.000 zł, w ramach jednego 
zamówienia / jednej umowy.* * W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę 
na kilka zadań Zamawiający dopuszcza, aby na potwierdzenie spełnienia 
warunku, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca złożył w wykazie wykonanych 
dostaw jedną dostawę o wartości stanowiącej co najmniej sumę wartości 
dostaw zawartych w opisie sposobu dokonywania oceny spełniania warunków 
udziału w postępowaniu dla zadań, na które Wykonawca składa ofertę. Na 
przykład: Wykonawca składa ofertę na zadanie 1 i 2 - może złożyć albo wykaz 
zawierający dwie dostawy odpowiednio o wartości co najmniej 130.000 zł 
brutto dla zadania 1 i co najmniej 6.000 zł brutto dla zadania 2 albo jedną 
dostawę o wartości co najmniej 136.000 zł brutto dla zadania 1 i 2 łącznie. 
Oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający 
dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń stosując zasadę: 
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Wykonawca SPEŁNIA bądź NIE SPEŁNIA warunku. Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp lub którzy złożyli 
dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, zawierające błędy do ich 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań na potwierdzenie spełniania 
tego warunku udziału w postępowaniu. Oceny spełniania tego warunku udziału 
w postępowaniu Zamawiający dokonana na podstawie złożonych dokumentów 
i oświadczeń stosując zasadę: Wykonawca SPEŁNIA bądź NIE SPEŁNIA 
warunku. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie 
nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp 
lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, 
zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że 
mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań na potwierdzenie spełniania 
tego warunku udziału w postępowaniu. Oceny spełniania tego warunku udziału 
w postępowaniu Zamawiający dokonana na podstawie złożonych dokumentów 
i oświadczeń stosując zasadę: Wykonawca SPEŁNIA bądź NIE SPEŁNIA 
warunku. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie 
nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp 
lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, 
zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że 
mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań na potwierdzenie spełniania 
tego warunku udziału w postępowaniu. Oceny spełniania tego warunku udziału 
w postępowaniu Zamawiający dokonana na podstawie złożonych dokumentów 
i oświadczeń stosując zasadę: Wykonawca SPEŁNIA bądź NIE SPEŁNIA 
warunku. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie 
nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp 
lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, 
zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że 
mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. 
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III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 należy przedłożyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli 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 niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli 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, że: 

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

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

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 
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III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 
WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

• inne dokumenty 
1. Formularz parametrów wymaganych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 2. 
Aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia jest 
dopuszczony do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o 
wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 876) w formie: a) deklaracji 
zgodności CE, chyba że ustawa o wyrobach medycznych stanowi inaczej, b) 
dokumentu potwierdzającego dokonanie odpowiednio zgłoszenia lub 
powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu medycznego do obrotu, chyba że ustawa 
o wyrobach medycznych stanowi inaczej, c) dokumentu potwierdzającego 
przeprowadzenie procedury oceny zgodności wyrobu medycznego z wymaganiami 
zasadniczymi (certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną, 
uczestniczącą w ocenie zgodności), chyba że ustawa o wyrobach medycznych 
stanowi inaczej. Uwaga! W przypadku, gdy ustawa o wyrobach medycznych 
stanowi inaczej i dopuszcza inne dokumenty, niż wymienione w lit. a-c powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument równoważny dokumentowi 
wymaganemu, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Uwaga 2! Wymóg 
dotyczy wyłącznie pozycji, w których oferowane wyroby muszą być wyrobami 
medycznymi dopuszczonymi do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 
20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. 

III.6) INNE DOKUMENTY  

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Formularz cenowy, zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego 
pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności dane ustanowionego 
pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 4. Oświadczenia i dokumenty Wykonawców 
występujących wspólnie: 1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz załączyć do oferty 
pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności: wskazanie 
ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 2) Wykonawcy występujący 
wspólnie muszą złożyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, z tym że 
oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu wykazania braku podstaw 
do wykluczenia Wykonawcy z postępowania składa każdy Wykonawca z osobna, natomiast 
pozostałe dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
określonych przez Zamawiającego wspólnie, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. 5. 
Tajemnica przedsiębiorstwa: 1) Wykonawca może zastrzec w ofercie jako tajne takie 
informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 2) Zastrzeżenie informacji jako tajne musi nastąpić nie później niż 
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w terminie składania ofert. 3) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W wypadku, gdy Wykonawca 
nie wykaże zasadności zastrzeżenia informacji, informacje te zostaną odtajnione. 4) 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 95 
• 2 - Termin płatności - 5 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 
prowadzona:  

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 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy 
w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy: 1) nastąpi obniżenie ceny; 2) nastąpi zmiana 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Zamawiający 
dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami 
rachunkowymi, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę. Zmiana związana ze zmianą wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu 
prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. 
Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek 
Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, 
uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp oraz wykazanie 
wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na 
okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu 
jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp; 
3) nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - 
Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz 
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z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu 
prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny 
wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej 
zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp oraz 
wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i 
dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) 
w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 
ustawy Pzp; 4) nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość 
wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług 
VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić 
najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki 
podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji. Podstawą do dokonania zmiany 
w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, 
zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z 
regulacji art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, w tym także wykazanie wpływu proponowanej 
zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony 
będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego 
we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia 
spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp; 5) nastąpią zmiany osób 
wskazanych przez Strony do realizacji umowy; 6) nastąpi zmiana nazwy handlowej, numeru 
katalogowego lub innego oznaczenia towaru nie powodująca zmiany przedmiotu umowy; 7) 
umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania - czas 
trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej 
niż o 6 miesięcy. 2. Zamawiający dopuszcza także, w szczególnych sytuacjach i za jego 
pisemną zgodą, w trakcie trwania umowy, zmianę towaru dostarczanego przez Wykonawcę, 
w szczególności w sytuacji, gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru 
objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ. 
Zamawiający zastrzega, iż cena towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru 
zamienianego. W przypadku zaprzestania lub zawieszenia produkcji towaru objętego umową 
Wykonawca winien udokumentować ten fakt. 3. Zmiana umowy może nastąpić na podstawie 
pisemnego wniosku, w którym należy umotywować zasadność proponowanych zmian. 
Zmiany umowy dokonuje się w formie aneksu do umowy, z zachowaniem formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://szpital.wloclawek.pl/przetargi/ 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. 
Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Dział Zamówień Publicznych, pokój 303/304. 
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  17.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 
błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 
Włocławek, Dział Zamówień Publicznych, pokój 303/304. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej:  Nie dotyczy.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Zadanie 1. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa elementów zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z 
dzierżawą wirówki laboratoryjnej. Pozostała część opisu przedmiotu zamówienia 
dotycząca niniejszej części znajduje się w Sekcji II.1.4 niniejszego ogłoszenia.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.25.00-7, 38.43.70.00-7, 33.14.13.20-
9, 33.14.00.00-3, 38.00.00.00-5. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.05.2017. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 
o 1. Cena - 95 
o 2. Termin płatności - 5 

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Zadanie 2. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa pojemników do bezpiecznego pobierania plwociny i 
popłuczyn oskrzelowych. Pozostała część opisu przedmiotu zamówienia dotycząca 
niniejszej części znajduje się w Sekcji II.1.4 niniejszego ogłoszenia.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.05.2017. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 
o 1. Cena - 95 
o 2. Termin płatności - 5 
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CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Zadanie 3. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa pojemników do bezpiecznego przechowywania i transportu 
materiału tkankowego. Pozostała część opisu przedmiotu zamówienia dotycząca 
niniejszej części znajduje się w Sekcji II.1.4 niniejszego ogłoszenia.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.05.2017. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 
o 1. Cena - 95 
o 2. Termin płatności - 5 

 
 
 


