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Włocławek: Dostawa odczynników i akcesoriów do wykonania 4010 rozdziałów 
elektroforetycznych wraz z dzierżawą zautomatyzowanego systemu do elektroforezy na 
żelach agarozowych. 
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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: www.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 odczynników i akcesoriów 
do wykonania 4010 rozdziałów elektroforetycznych wraz z dzierżawą zautomatyzowanego 
systemu do elektroforezy na żelach agarozowych.. 

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 odczynników i akcesoriów do 
wykonania 4010 rozdziałów elektroforetycznych wraz z dzierżawą zautomatyzowanego systemu 
do elektroforezy na żelach agarozowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. II. Termin wykonania zamówienia: 
Planowany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia 01.09.2016 r. do dnia 31.08.2018 



r.* * Zamawiający zastrzega, iż w wypadku, gdy udzielenie zamówienia nastąpi po dniu 
01.09.2016 r. okresem realizacji zamówienia będzie okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 
odczynników i akcesoriów do wykonania 4010 rozdziałów elektroforetycznych wraz z dzierżawą 
zautomatyzowanego systemu do elektroforezy na żelach agarozowych, zgodnie z poniższym 
opisem: 1. Warunki graniczne dla systemu do przeprowadzania elektroforezy na żelu 
agarozowym 1) Rozdział na płytkach z żelem agarozowym. 2) System działający automatycznie: 
aplikacja próbki na żel, rozdział, utrwalanie, barwienie, odbarwianie, suszenie. 3) Możliwość 
wykonywania następujących oznaczeń: a) rozdział białek surowicy krwi ( 3800 w ciągu 24 m-cy 
), b) detekcja białek monoklonalnych surowicy i moczu ( 110 w ciągu 24 m-cy ), c) rozdział 
białek pmr ( bez zagęszczania - 20 w ciągu 24 m-cy ), d) białko Bence - Jonesa ( 20 w ciągu 24 
m-cy ), e) detekcja typów białkomoczu ( rozdział białek w moczu według ich masy 
cząsteczkowej - 20 w ciągu 24 m-cy ), f) rozdział lipoprotein ( HDL, LDL, VLDL oraz Lp(a) - 20 
w ciągu 24 m-cy ), g) prążki oligoklonalne w PMR ( metoda bez immunoblotingu ). 4) Objętość 
analizowanej próbki - nie większa niż 10 µl. 5) Możliwość pracy w oparciu o materiał natywny ( 
surowica, mocz ). 6) Automatyczna kontrola temperatury procesów. 7) Programowanie procesów 
rozdziału. 8) Odczynniki przeznaczone do systemu powinny być dedykowane do jednego typu 
oznaczenia. 9) Wszystkie odczynniki podstawowe i dodatkowe nie mogą zawierać substancji 
takich jak: kwas octowy, metanol. Fakt ten musi być potwierdzony w karcie charakterystyki 
substancji niebezpiecznych Producenta. 10) Możliwość równoczesnego rozdziału 
elektroforetycznego minimum 25 próbek. 11) Rozdział białek surowicy krwi na 6 frakcji w tym 
beta-1 i beta-2. 2. Warunki graniczne dla systemu do skanowania i obróbki obrazów 
elektroforetycznych 1) Sterowanie urządzeniem skanującym za pośrednictwem komputera 
zewnętrznego. 2) Automatyczne skanowanie całej płytki. Czas skanowania 1 płytki - poniżej 2 
min. 3) Rodzaj preparatu: podłoże ( żel ) przezroczyste. 4) Całkowity czas wykonania 25 
rozdziałów elektroforetycznych - poniżej 60 minut. 5) Prezentacja wyników za pomocą: wykresu, 
obrazu zeskanowanego, stężenia frakcji / wartości procentowe, stosunek albumin / globulin. 6) 
Możliwość wprowadzania modyfikacji wykresu ( wycinania frakcji ). 7) Możliwość obliczania 
ilości białka z zaznaczonego fragmentu krzywej. 8) Możliwość tworzenia bazy danych wyników. 
9) Możliwość 5x powiększenia wykresu. 10) Możliwość nakładania wykresów ( aktualny i 
archiwalny lub kontrolny ). 11) Kontrola jakości w oparciu o surowice kontrolne - średnia, 
odchylenie standardowe, CV ( oferent dostarczał będzie sukcesywnie wraz z odczynnikami 
surowice kontrolne N i P - kontrola na 2 poziomach do każdego rozdziału ). 12) Możliwość 
wyodrębnienia i oznaczenia nietypowej frakcji. 13) Informacje zawarte w liście roboczej: dane 
demograficzne pacjenta + stężenie białka całkowitego. Aparat musi mieć dostępną funkcję 
porównywania rozdziałów tego samego pacjenta. 14) Możliwość wprowadzania informacji do 
listy roboczej przed lub po odczycie. 15) Wielkość listy roboczej - minimum 25 próbek. 16) 
Archiwizacja w bazie danych wyników i wykresów łącznie z immunofiksacją. 17) Zewnętrzna 
drukarka laserowa - jako alternatywa dla wydruków w LSI, wydruk czarno - biały. 18) Praca w 
LSI Zamawiającego - dostawca dokona funkcjonalnego podłączenia zestawu do LSI 
Zamawiającego oraz zintegruje zestaw poprzez system zleceń z posiadanym przez 
Zamawiającego systemem szpitalnym AMMS (producent: Asseco Poland S.A.). Zamawiający 
wymaga, by kompletne wyniki rozdziałów były przekazywane do LSI ( wartości liczbowe oraz 
prezentacja graficzna ). 3. Warunki graniczne dla serwisu oraz szkolenia personelu 1) Gwarancja 
techniczna przez cały okres trwania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany 
podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych, itp. 2) Czas reakcji serwisu - 60 minut od 
otrzymania zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji Serwisu Zamawiający rozumie - kontakt 



telefoniczny inżyniera Serwisu w sprawie zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego. 3) Czas 
przystąpienia do naprawy - max. do godz. 12:00 pierwszego dnia roboczego od chwili 
zgłoszenia. 4) Usunięcie wady lub uszkodzenia sprzętu nastąpi niezwłocznie, jednakże nie 
później niż w ciągu 24 godzin od momentu przystąpienia do naprawy sprzętu. 5) W przypadku 
awarii niemożliwej do usunięcia w ciągu maksimum 24 godzin, Wykonawca jest zobowiązany 
udostępnić Zamawiającemu urządzenie zastępcze na czas naprawy właściwego urządzenia, w 
celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych, przed upływem wyżej 
wymienionych 24 godzin. W przypadku potrzeby wykonania naprawy w siedzibie Serwisu 
transport urządzeń odbywa się na koszt Wykonawcy. 6) Dostępność serwisu - przez cały czas 
trwania umowy - możliwość zgłaszania awarii za pomocą fax-u, maila, telefonu/SMS 24 godziny 
/ dobę, 7 dni w tygodniu. 7) Działania naprawcze będą podejmowane niezwłocznie bez 
jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych. 8) Wykonawca zapewni szkolenie personelu 
Zamawiającego ( 10 osób w pełnym zakresie niezbędnym do wykonywania badań i czynności 
konserwacyjnych przewidzianych przez Producenta ). Po zakończeniu szkolenia Zamawiający 
otrzyma certyfikaty poświadczające, że pracownicy Zamawiającego ukończyli szkolenie (dla 
każdej osoby odrębnie, w dwóch egzemplarzach). 4. UWAGI: 1) Wszystkie oferowane systemy 
muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2016 r., wyposażone w zewnętrzny 
UPS. 2) Odczynniki oraz automatyczny system do przeprowadzania elektroforezy 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) Wykonawca dostarczy 
wraz ze sprzętem instrukcję obsługi i skróconą instrukcję obsługi (tzw. instrukcję stanowiskową) 
w języku polskim. 4) Koszt podłączenia sprzętu do LSI, serwisu gwarancyjnego oraz 
przeszkolenia personelu Zamawiającego winien być ujęty w cenie dzierżawy sprzętu. V. 
Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający zastrzega, że ilość towaru będącego przedmiotem 
umowy może ulec zmniejszeniu w trakcie trwania umowy nie więcej niż o 15 % 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): 33.69.65.00-0, 38.43.40.00-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

 

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



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym 
postępowaniu. 

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 odczynników laboratoryjnych o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł 
brutto w ramach jednego zamówienia / jednej umowy. 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.3.3) 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. 

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; 

 

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. 
Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych - dotyczy wszystkich odczynników 
podstawowych i dodatkowych. 3. 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. 

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. Oświadczenie dotyczące powstania obowiązku podatkowego po 
stronie Zamawiającego, w przypadku gdy wybór oferty prowadziłby do powstania takiego 
obowiązku. Oświadczenie musi w szczególności wskazywać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po 
stronie Zamawiającego, oraz ich wartość bez kwoty podatku. 4. 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. 5. 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. 6. 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 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. Strony przewidują możliwość istotnych zmian 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 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/sprzętu 
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. Wszelkie zmiany i 
uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu 
pod rygorem nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.szpital.wloclawek.pl 
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 i Zaopatrzenia, pokój 304.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
02.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego 
ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Dział Zamówień 
Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 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 

 
 


