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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418123-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Włocławek: Urządzenia do badań urologicznych
2016/S 229-418123

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
ul. Wieniecka 49
Punkt kontaktowy: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we
Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek
Osoba do kontaktów: Beata Magos, Inspektor ds. zamówień publicznych
87-800 Włocławek
Polska
Tel.:  +48 544129450
E-mail: przetargi@szpital.wloclawek.pl 
Faks:  +48 544129432
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.szpital.wloclawek.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: 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

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
DZP/77/2016 DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO DLA POTRZEB ODDZIAŁU
UROLOGII I GŁÓWNEGO BLOKU OPERACYJNEGO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy

mailto:przetargi@szpital.wloclawek.pl
http://www.szpital.wloclawek.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ul.
Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek – Magazyn Medyczny.
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego dla potrzeb Oddziału Urologii i
Głównego Bloku Operacyjnego przez okres 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33125000, 33141200, 33141240, 33141641, 33162200

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 493 607,50 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Część 1. Igły do biopsji stercza
1) Krótki opis

1. Igły do biopsji stercza do aparatu Magnum BARD, sterylne pakowane pojedynczo 18G x dł. 25 cm szt.
800.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33125000, 33141200, 33141240, 33141641, 33162200

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Część 2. Cewniki urologiczne typu COUVELAIRE
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1) Krótki opis
1. Cewniki urologiczne typu COUVELAIRE jednorazowe, jałowe, pakowane pojedynczo 8Ch x dł. 400 mm, 10
Ch x dł. 400 mm, 12 Ch x dł. 400 mm, 14 Ch x dł. 400 mm, 16 Ch x dł. 400 mm, 18 Ch x dł. 400 mm, szt. 2
000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33125000, 33141200, 33141240, 33141641, 33162200

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Część 3. Cewniki urologiczne typu TIEMANN
1) Krótki opis

Cewniki urologiczne typu TIEMANN, jednorazowe, jałowe, pakowane pojedynczo 10 Ch x dł. 400 mm, 12 Ch x
dł. 400 mm, 14 Ch x dł. 400 mm, 16 Ch x dł. 400 mm, 18 Ch x dł. 400 mm szt. 300.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33125000, 33141200, 33141240, 33141641, 33162200

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Część 4. Łącznik dwubieżny typu LS- Luer Lock
1) Krótki opis

Łącznik dwubieżny typu LS – Luer Lock, sterylny, pakowany pojedynczo szt. 600.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33125000, 33141200, 33141240, 33141641, 33162200

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Część 5. Zatyczka do cewników typu Foley
1) Krótki opis

Zatyczka do cewników typu Foley, sterylny, pakowany pojedynczo szt. 600.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33125000, 33141200, 33141240, 33141641, 33162200

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Część 6. Zestaw podstawowy do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z cewnikiem wykonanym PUR
1) Krótki opis
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1. Zestaw A: igła 3,6 mm rozrywalna, długość igły 120 mm, cewnik 10 Ch ( tzn. pigtail), długość cewnika 650
mm, długość cewnika 650 mm 10 Ch szt. 160
2. Zestaw B: – igła 5,6 mm rozrywalna, długość igły 120 mm, cewnik 15 Ch ( tzn. pigtail), długość cewnika 650
mm, znacznik na długości 130/280 mm 15 Ch szt. 160.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33125000, 33141200, 33141240, 33141641, 33162200

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Część 7. Drut prowadzący prosty ze stali chirurgicznej typu GUIDE
1) Krótki opis

Drut prowadzący prosty ze stali chirurgicznej typu GUIDE, Parametry graniczne o średnicy 0,028” (0,71m ),
f. ch 5+6, z funkcją zmiękczania, dlugość 150 cm drut w plastikowym dyspenserze, jednorazowa, sterylna
pojedynczo pakowana szt. 400.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33125000, 33141200, 33141240, 33141641, 33162200

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Część 8. Cewnik operacyjny typu COUVELIERE
1) Krótki opis

Cewnik operacyjny typu COUVELIERE, Parametry graniczne, trójdrożny, z linią RTG na całej długości,
wykonany z medycznego PCV, balon 30 ml
16 Ch,
18 Ch,
20 Ch szt. 240.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33125000, 33141200, 33141240, 33141641, 33162200

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Część 9. Cewnik pooperacyjny typu DUFOUR
1) Krótki opis

Cewnik pooperacyjny typu DUFOUR, Parametry graniczne, z czerwonej gumy, typu Robusta, pokryty lateksem,
dwudrożny, 2 oczka na przemian ległe, balon 50 ml, długość około 40 cm
16 Ch,
18 Ch,
20 Ch szt. 240.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33125000, 33141200, 33141240, 33141641, 33162200

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: Część 10. Cewnik pooperacyjny typu TIEMANN
1) Krótki opis

1. Cewnik pooperacyjny typu TIEMANN, Parametry graniczne, z czerwonej gumy, typ Robusta, pokryty
lateksem, dwudrożny, 1 oczko, balon 30-50 ml, długość ok. 40 cm 14 CH, 16 Ch,18 Ch, 20 Ch szt. 160.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33125000, 33141200, 33141240, 33141641, 33162200

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11
Nazwa: Część 11. Koszulka Amplatz do poszerzania kanału nefrostomijnego podczas PCNL
1) Krótki opis

1. Koszulka Amplatz do poszerzania kanału nefrostomijnego podczas PCNL skośna końcówka
60°.obrotowa,sterylna, pakowana pojedynczo (z PCV ) 26Ch – 28 Ch dł. 160mm szt. 100.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33125000, 33141200, 33141240, 33141641, 33162200

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12
Nazwa: Część 12. Elektrody i sondy
1) Krótki opis

1. Sonda ultradźwiękowa z kor śr 3 mm,dł40cm z kanałem ssącym Ø 3 mm dł.40cm szt. 40
2. Pętla tnąca, zagięta monopolarna, do zastosowania z płaszczem 24/26 Fr szt. 80
3. Elektroda koagulacyjna kulka śr.3mm, monopolarna, do zastosowania z płaszczem 24/26Fr szt. 40
4. Elektroda koagulacyjna kulka śr.5mm, monopolarna, do zastosowania z płaszczem 24/26Fr szt. 40
5. Nóż zimny SACHSE do uretrotomu, prosty szt. 30.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33125000, 33141200, 33141240, 33141641, 33162200

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13
Nazwa: Część 13. Elektrody ścinające i koagulujące do rektoskopu R. Wolf 8655.374
1) Krótki opis

1. Elektroda ścinająca 0,4mm, drutowa, 24 Cherr niebieska/zielona 24 Ch szt. 120
2. Elektroda koagulująca, kulkowa 24 Ch szt. 60.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33125000, 33141200, 33141240, 33141641, 33162200

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14
Nazwa: Część 14. Elektrody ścinające i koagulujące do rektoskopu Olympus
1) Krótki opis

1. Elektroda ścinająca, 0,4mm drutowa, 24 Cherr 24 Ch szt. 60
2. Elektroda koagulujaca, kulkowa 24 Ch szt. 40.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33125000, 33141200, 33141240, 33141641, 33162200

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15
Nazwa: Część 15. Przewód do cystoskopu lub resektoskopu
1) Krótki opis

1. Jednokanałowa igła biorcza z osłonką. Dren średnica 5 x 7mm komora do wytwarzania podciśnienia.
Rolkowy regulator przepływu. Łącznik stożkowy. szt. 2 000
2. Dwie jednokanałowe igły biorcze z osłonką. Dren średnica 5 x 7mm komora do wytwarzania podciśnienia.
Rolkowy regulator przepływu. Łącznik stożkowy. Miękka końcówka PCV. szt. 2 000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33125000, 33141200, 33141240, 33141641, 33162200

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16
Nazwa: Część 16. Taśma urologiczna
1) Krótki opis

1. Taśma urologiczna, polipropylenowa, monofilamentowa, o grubości przędzy 0,16mm, jednorodna, całkowicie
niewchłaniana dł. 45 cm, szer.1.1 cm, brzegi taśmy atraumatyczne, niewymagające plastikowej osłonki,
grubości taśmy 0.54mm, wielkość porów 4,lmmxl,2mm, gramatura 65- 75g/m2. Taśma przeznaczona do
stosowania nietrzymania moczu u kobiet metodą beznapięciową TVT szt. 100.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33125000, 33141200, 33141240, 33141641, 33162200

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17
Nazwa: Część 17. Jednorazowy sprzęt do zabiegów endoskopowych urologicznych
1) Krótki opis
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1. Nitynolowy eksteometrii, podczas częsciowego zamknęci tworzy ciasno pleciony koszyk 16-drutowyraktor
złogów o wielodrutowej 1,7 CH dł. 115 cm wielkość koszyczka 1 cm ilość drutów 4/16,
2,4 CH dł. 115 cm wielkość koszyczka 1 cm ilość drutów 4/16,
2,4 CH dł. 115 cm wielkość koszyczka 2cm ilość drutów 4/16, szt. 150
2. Nitynolowe urządzenie do przechwytywania i wydobywania złogów w kształcie parasolki/chochli 28 CH dł.
145 cm wielkość koszyczka 7mm szt. 150
3. Prowadnik moczowodowy wielofunkcyjny z rdzeniem nitynolowym i powłoką hydrofilną oraz platynową
końcówką ułatwiającą wizualizację w trakcie fluoroskopii oraz prowadnik jak wyżej, obustronnie giętki, trzon
prowadnika zawiera oznaczenie co 5cm celem wizualizacji endoskopowej. 035"/145/3, 038"/145/3 szt. 150
4. Naboje wypełnione pod wysokim ciśnieniem C02 przeznaczone do wewnątrzustrojowego litotryptora typu
StoneBreaker 019x83mm i ciężar 11,5g szt. 320
5. Sondy jednorazowe do litotryptora pneumatycznego Stonebreaker rozm. 1,0 mm dł 605 mm,
rozm. 1,6 mm dł 500 mm,
rozm. 2,0 mm dł 425 mm szt. 120
6. Zestaw do szynowania moczowodu do 6mcs, pigtail otwarty-zamknięty, prowadnik, pozycjoner, popychacz,
system blokujący, zestaw pakowany łącznie. 5 Fr dł. 22, 24 cm,
6 Fr dł. 26, 28 cm szt. 600
7. Nitinolowy ekstraktor złogów o konstrukcji umożliwiającej chwytanie, zmianę położenia oraz zwolnienie lub
usuwanie złogów 1,7 Fr dł 115mm wielkość koszyczka 8mm, szt. 100
8. Nitinolowy bezkońcówkowy ekstraktor złogów podczas PCNL ze sztywną prowadnicą i rękojeścią do
uwalniania koszyka 12 Fr dł. 38 cm wielkość koszyczka 2,0cm szt. 100
9. Jednorazowa, dwuczęściowa igła trokara do uzyskania dostępu przezskórnego podczas nefrostomii
zawierająca końcówkę EchoTip umożliwiającą wizualizację igły w obrazie usg 180G/20cm dł. 20 cm szt. 240
10. Ultra sztywny prowadnik do wytworzenia kanału nefrostomijnego w trakcie PCNL 035" dł. 145/5 szt. 240
11. System Flexor-VUE zawierający odchylną koszulkę dostępu moczowodowego z możliwością zginania 180
stopni, kanałem roboczym 9F oraz dodatkowym kanałem 3F, o długości 75cm i 45cm 9F/3F dł. 75cm, 45cm szt.
100
12. Nitinolowy, prosty, bezkońcówkowy ekstraktor złogów o średnicy 1,5F oraz 2,2F i długości 115cm 1,5F, 2,2F
dł. 115cm szt. 50
13. Silikonowy, okluzyjny cewnik balonowy do połączenia miedniczkowo-moczowodowego o długości 75cm i
średnicy 6F 6F dł. 75cm szt. 50
14. Światłowód do bezpośredniej wizualizacji w moczowodzie średnicy 1mm i długości 150cm do 10-krotnego
użycia 1mm dł. 150cm szt. 10
15. Złącze Tuohy-Borst służące do zabezpieczenia wstecznego przepływu płynów wokół narzędzia
wprowadzonego przez kanał roboczy URS o rozmiarze 6F szt. 200
16. Zestaw balonowego rozszerzadła nefrostomjnego, zestaw zawiera: cieniodajny cewnik balonowy pokryty
powłoką hydrofilną i posiadający stożkową końcówkę dalszą 5.0 F, balon z wytrzymałością na wywieranie
stałych ciśnień do 20 atm, urządzenie do napełniania balonu z dźwignią blokującą do kontroli tłoczka oraz
manometrem. Rozmiar balonu po max. wypełnieniu od 6 mm do 10 mm, długość 15 cm. Każdy zestaw zawiera
koszulkę Amplatz. szt. 60.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33125000, 33141200, 33141240, 33141641, 33162200

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 18
Nazwa: Część 18. Kateter do histerosalpingografii
1) Krótki opis

1. Kateter do histerosalpingografii wykonany z tworzywa przeznaczonego do zastosowań medycznych,
dwukanałowy, balon uszczelniający napełniany 0,9 % roztworem NaCl, pojemność balonu w zależności
od rozmiaru cewnika. Zaopatrzony w prowadnicę, koreczek, zatyczkę. W zestawie również strzykawka
z zakończeniem Luer Lock 3 ml,5 ml,10 ml. Strzykawka z zakończeniem Luer Lock 25 ml., pakowany
jednostkowo. F5, F8 długość +/- 25 c szt. 300.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33125000, 33141200, 33141240, 33141641, 33162200

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 19
Nazwa: Część 19. Zaciski, zastawki, drenaże
1) Krótki opis

1. Zastawka typu Pudenz, niskociśnieniowa, pakowana z kompletem drenów- średnica zastawki 16 mm, z
centralną membraną przy wylocie płynu, z osłoną zabezpieczającą przed przebiciem, ze zintegrowanymi
łącznikami, dren komorowy ze znacznikami długości 23 cm i średnicy zewnętrznej 2,5 mm, uniwersalny dren
otrzewnowo- dosercowy, długość 110 cm i średnicy zewnętrznej 2,2 mm; szt. 80
2. Zastawka typu Pudenz, średniociśnieniowa, pakowana z kompletem drenów- średnica zastawki 16 mm,
z centralną membraną przy wylocie płynu, z osłoną zabezpieczającą przed przebiciem, ze zintegrowanymi
łącznikami, dren komorowy ze znacznikami długości 23 cm i średnicy zewnętrznej 2,5 mm, uniwersalny dren
otrzewnowo- dosercowy, długość 110 cm i średnicy zewnętrznej 2,2 mm; szt. 80
3. Zastawka programowalna – średnica zastawki 16 mm, 8 stopni ustawienia ciśnienia, zakres 30-200 mm H2O
– z kompletem drenów: dokomorowym 23 cm oraz dootrzewnowo- dosercowym 110 cm, – zmiana ciśnienia
zastawki urządzeniem niezależnym od źródła prądu, – zastawka ze zbiornikiem szeregowym, zastawka
polisulfony. Przeprogramowanie zastawki nie wymaga ucisku miejsca implantowania w celu odblokowania
mechanizmu programującego zastawkę. Zmiana ciśnienia zastawki urządzeniem niezależnym od źródła prądu.
Programator zastawki w zestawie. szt. 2
4. Drenaż zewnętrzny, komorowy – drenaż z torbą o pojemności 600 ml, dwuskalowy. Hermetyczny system
bez filtrów, wyposażony w przezroczystą, plastikową torbę. Przewód plastikowy z zaciskami o długości 190
cm z zastawką jednokierunkową, łącznikami typu Luer- Lock, zaworem trójdrożnym i portem do wkłuć typu Y i
drenem komorowym o długości 29 cm. szt. 50
5. Drenaż zewnętrzny, lędźwiowy – drenaż z torbą o pojemności 600 ml, dwuskalowy. Hermetyczny system
bez filtrów, wyposażony w przezroczystą, plastikową torbę z przewodem doprowadzającym 30 cm, z zastawką
jednokierunkową. Dren lędźwiowy długości 60 cm i średnicy zewnętrznej 1,6 mm z zatopionymi znacznikami
radiologicznymi. szt. 2.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33125000, 33141200, 33141240, 33141641, 33162200

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 20
Nazwa: Część 20. Elektrody jednorazowe, pensetki i przewody do urządzenia ES-Vision
1) Krótki opis

1. Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd
równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku
do pola operacyjnego, kompatybilne z systemem monitorowania aplikacji elektrody neutralnej, powierzchnia
przewodząca 110 cm2, kompatybilny z posiadanym aparatem do elektrokoagulacji ES- VISION Emed,
opakowanie zbiorcze 50 szt. (10 x 5 szt.) op 100
2. Wielorazowy kabel do elektrod neutralnych jednorazowych wtyk EU 6,3 mm, długość 3 m, kompatybilny z
posiadanym aparatem do elektrokoagulacji ES- VISION Emed szt. 10
3. Wielorazowy monopolarny kabel do laparoskopu, gniazdo żeńskie 4 mm, Długość 3 m, wtyk 3 pin,
kompatybilny z posiadanym aparatem do elektrokoagulacji ES- VISION Emed) szt. 10
4. Wielorazowy przewód bipolarny, wtyk 2pin, długość 3 m, kompatybilny z posiadanym aparatem do
elektrokoagulacji ES- VISION Emed) szt. 10
5. Wielorazowy laparoskopowy instrument okienkowy dł. 340 mm +/- 10 mm, do koagulacji bipolarnej oraz
zamykania naczyń, z rurką i rączką z nierozłącznym kablem bipolarnym 2 pin, przeznaczony do wielokrotnej
sterylizacji; kompatybilny z posiadanym aparatem do elektrokoagulacji ES- VISION Emed)
a. wkład okienkowy – szt. 2 b. rurka – szt. 2 c. uchwyt bipolarny – szt. 2 d. kabel bipolarny – szt. 2
6. Wielorazowy uchwyt elektrody arganowej z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym
kablem dł. 3,5 mm (3-pin). Przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji, kompatybilny z posiadanym aparatem do
elektrokoagulacji ES- VISION Emed) szt. 2
7. Wielorazowa elektroda arganowa sztywna do koagulacji, długość robocza 25 mm, kompatybilny z
posiadanym aparatem do elektrokoagulacji ES- VISION Emed) szt. 4
8. Wielorazowa elektroda arganowa sztywna do koagulacji, długość robocza 100 mm, kompatybilny z
posiadanym aparatem do elektrokoagulacji ES- VISION Emed) szt. 4
9. Wielorazowa elektroda arganowa sztywna do koagulacji, długość robocza 320 mm, kompatybilny z
posiadanym aparatem do elektrokoagulacji ES- VISION Emed) szt. 2
10. Wielorazowy uchwyt monopolarny, szeroki, 2 przyciski do cięcia i koagulacji, kabel długości 4 m, wtyk 3 pin,
kompatybilny z posiadanym aparatem do elektrokoagulacji ES- VISION Emed), 400 cykli sterylizacji szt. 10
11. Wielorazowy uchwyt monopolarny, wąski, 2 przyciski do cięcia i koagulacji, kabel długości 3 m, wtyk 3 pin,
kompatybilny z posiadanym aparatem do elektrokoagukacji ES- VISION Emed), min 150 cykli sterylizacji szt.
30.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33125000, 33141200, 33141240, 33141641, 33162200

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 21
Nazwa: Część 21. Elektrody jednorazowe, pensetki i przewody do urządzenia Force EZ
1) Krótki opis

1. Elektroda neutralna jednorazowa dla dorosłych do urządzenia Force EZ szt. 4000
2. Elektroda neutralna jednorazowa dla dzieci do urządzenia Force EZ szt. 50
3. Kable do pensetki do urządzenia Force EZ dł 2 m. szt. 20
4. Pensetki bipolarne do urządzenia Force EZ szt. 12
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5. Kable do diatermii bipolarnej, urządzenia Force EZ szt. 10
6. Kable do diatermii monopolarnej do urządzenia Force EZ szt. 10
7. Kable do diatermii neutralnej do urządzenia Force EZ szt. 10.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33125000, 33141200, 33141240, 33141641, 33162200

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 22
Nazwa: Część 22. Igła kulkowa
1) Krótki opis

1. Igła kulkowa z końcówką Luer- Lock, sterylna, jednorazowa wykonana ze stali nierdzewnej. Symbol graficzny
„jednorazowego użycia” zgodnie z normą EN 980 umieszczony na opakowaniu. Wyrób zgodny z dyrektywą UE
93/42/EWG, wyrób medyczny klasy I raguła 1 op. 25 sztuk 1,20 x 80 szt. 400.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33125000, 33141200, 33141240, 33141641, 33162200

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 23
Nazwa: Część 23. Proteza kości sklepienia czaszki
1) Krótki opis

1.Proteza kości sklepienia czaszki wykonana techniką z przędzy polipropylenowej i poliestrowej. Przeznaczona
do wypełniania ubytków kości w pokrywie czaszki (w kranioplastyce). Duża wytrzymałość, niska masa
właściwa,prawie całkowity brak chłonności wody, nietoksyczna, dobry stopień wgajania oraz brak cieniodajności
dla promieni RTG. Wyrób medyczny klasy III zgodnie z regułą 8 Dyrektywy Europejskiej 93/42 EEC dł. 132 mm
szer. 110 mm
szt. 10, dł. 105 mm szer. 60 mm szt. 10, dł. 75 mm szer. 75 mm szt. 10.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33125000, 33141200, 33141240, 33141641, 33162200

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w następującej wysokości:
Numer Części Wartość wadium
Część Nr 1 420,00 PLN
Część Nr 2 40,00 PLN
Część Nr 3 10.00 PLN
Część Nr 4 100,00 PLN
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Część Nr 5 3,00 PLN
Część Nr 6 280,00 PLN
Część Nr 7 500,00 PLN
Część Nr 8 190,00 PLN
Część Nr 9 300,00 PLN
Część Nr 10 370,00 PLN
Część Nr 11 130,00 PLN
Część Nr 12 900,00 PLN
Część Nr 13 520,00 PLN
Część Nr 14 400,00 PLN
Część Nr 15 760,00 PLN
Część Nr 16 540,00 PLN
Część Nr 17 18 430,00 PLN
Część Nr 18 420,00 PLN
Część Nr 19 2 570,00 PLN
Część Nr 20 1 030,00PLN
Część Nr 21 1 000,00PLN
Część Nr 22 220,00 PLN
Część Nr 23 740,00 PLN
2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą i być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądzu musi być załączone do oferty w oryginale zapakowane w
oddzielnej kopercie z adnotacją: Wadium nr sprawy: DZP/77 /2016.
3. Zaleca się aby kserokopia dowodu wpłaty wadium w jakiejkolwiek formie była także załączona do oferty i
potwierdzona za zgodność z oryginałem.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Poręczenie
winno być ważne przez okres związania ofertą, który wynosi 60 dni od daty określonej jako data składania
ofert.
5. Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewem na konto w Banku PKO BP 201020
5170 0000 1902 0127 0370 z oznaczeniem „WADIUM – PRZETARG Nr DZP/77/2016. – „Dostawa sprzętu
jednorazowego i wielororazowego dla potrzeb Urologii i Głównego Bloku Operacyjnego.” Wadium wniesione w
pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie
wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie
gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu
– dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści
gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane
zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.



Dz.U./S S229
26/11/2016
418123-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 12 / 24

26/11/2016 S229
http://ted.europa.eu/TED

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

12 / 24

7. Oferta Wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 7b uPzp.
8. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium:
a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania
z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a
uPzp;
b) Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w
sprawie zamówienia publicznego;
c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 uPzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
12. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą
będą prowadzone w złotych polskich (PLN). Termin płatności wynosi max. 60 dni od dnia dostarczenia
prawidłowej faktury do Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Wymagania do przedmiotu zamówienia i ważne dokumenty na potwierdzenie ich
spełnienia:
I. Wymaganie:
Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do używania zgodnie z ustawą o
wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.)
II. Dokument na potwierdzenie spełnienia wymagań:
1. Deklaracja zgodności CE, chyba że ustawa o wyrobach medycznych stanowi inaczej;
2. Dokument potwierdzający dokonanie odpowiednio: zgłoszenia lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu
medycznego do obrotu, chyba że ustawa o wyrobach medycznych stanowi inaczej;
3. Dokument potwierdzający 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.
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W przypadku gdy ustawa o wyrobach medycznych stanowi inaczej i dopuszcza inne dokumenty, niż
wymienione w pkt 1-3 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument równoważny dokumentowi
wymaganemu w siwz, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: ETAP PO WYŁONIENIU
OFERTY NAJWYŻEJ OCENIONEJ:
I. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, w następującym zakresie:
1) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 lit. c SIWZ Zamawiający
wymaga przedłożenia wykazu wykonanych dostaw na zasadach określonych poniżej (w zakresie warunków
udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VII ust. 1 lit. a i b SIWZ Zamawiający nie żąda przedłożenia
dokumentów):
a) wykazu wykonanych dostaw (według załącznika nr 5 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 dostawę do każdej z części o
minimalnej wartości brutto wskazanej w tabeli w rozdziale VII ust. 1 lit. c SIWZ, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy.
— w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
— jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty
budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) odpisu 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 uPzp;
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
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d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
e) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
f) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
g) 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 (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert).
3) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
II. Wykonawcy zagraniczni:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 9 pkt 2 lit. a), b), c) i d) niniejszego rozdziału:
— ad. lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp;
— ad. lit. b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
— ad. lit. c) i d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
2) Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert z wyjątkiem dokumentów określonych w ust. 10 pkt 1 ppkt III które powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
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gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt. 2 stosuje się.
4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
III. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 9
pkt. 2 lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ (informacja z Krajowego Rejestru Karnego), składa dokument, o którym
mowa w ust. 10 pkt. 1 ppkt I, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje
się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie ust. 9 pkt. 2 SIWZ stosuje się.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
IV.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 powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym
rozdziale SIWZ, z tym, że oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ
(oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ) oraz dokumenty wskazane w ust. 9 pkt
2 niniejszego rozdziału SIWZ (dokumenty potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia Wykonawcy) składa
każdy Wykonawca z osobna, natomiast pozostałe dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego mogą być składane wspólnie.
3) Dokument o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ) powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
V. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w oświadczeniu JEDZ, o którym mowa w ust. 1
niniejszego rozdziału SIWZ odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie
dokumentów przez wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy.
W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub
odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych
w art. 22a uPzp, w oświadczeniu JEDZ.
VI. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki
udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.



Dz.U./S S229
26/11/2016
418123-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 16 / 24

26/11/2016 S229
http://ted.europa.eu/TED

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

16 / 24

UZUPEŁNIENIE / POPRAWIENIE / WYJAŚNIENIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:
1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia dotyczącego wstępnego potwierdzenia warunków udziału w
postępowaniu – JEDZ (wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ) o którym mowa w art. 25a ust. 1 lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
2. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania
3. 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.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA:
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcom, o ile wskaże tych
Podwykonawców i zakres powierzanej im części przedmiotu umowy w formularzu ofertowym, zgodnie z
Załącznikiem Nr 1 do SIWZ.
3. Zamawiający nie żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
przedkładał oświadczenie wstępne JEDZ złożone przez podwykonawców w celu potwierdzenia braku
przesłanek do wykluczenia.
4. W przypadku jeżeli podwykonawca udostępnia swoje zasoby Wwykonawcy zastosowanie mają
postanowienia rozdziału VIII SIWZ.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Niniejszy warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 dostawę do każdej z
części w zakresie dostawy sprzętu jednorazowego i wielorazowego dla potrzeb Oddziału Urologii i Głównego
Ploku Operacyjnego o wartości minimum PLN brutto:
Numer Części Wartość dostawy brutto
Część Nr 1 11 230,00 PLN
Część Nr 2 1 030,00 PLN
Część Nr 3 180,00 PLN
Część Nr 4 2 590,00 PLN
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Część Nr 5 80,00 PLN
Część Nr 6 7 520,00 PLN
Część Nr 7 13 390,00 PLN
Część Nr 8 5 180,00 PLN
Część Nr 9 8 420,00 PLN
Część Nr 10 9 940,00 PLN
Część Nr 11 3 510,00 PLN
Część Nr 12 24 410,00 PLN
Część Nr 13 13 930,00 PLN
Część Nr 14 10 800,00 PLN
Część Nr 15 20 520,00 PLN
Część Nr 16 14 580,00 PLN
Część Nr 17 350 000,00 PLN
Część Nr 18 11 340,00 PLN
Część Nr 19 69 470,00 PLN
Część Nr 20 27 900,00 PLN
Część Nr 21 27 010,00 PLN
Część Nr 22 5 960,00 PLN
Część Nr 23 19 980,00 PLN
w ramach jednego kontraktu – odpowiednio w każdej części. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na
kilka części, Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę jedną dostawą w ramach jednego
kontraktu na wartość równą lub wyższą od sumy wartości wskazanych w ww. warunku obliczonych dla danych
części.
Np. w przypadku gdyby Wykonawca składał ofertę na część nr 1 i część nr 8 to może wykazać się
doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 1 dostawy w ramach jednego kontraktu na wartość co najmniej 16
410,00 PLN brutto.
I.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, w następującym zakresie:
1) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 lit. c SIWZ Zamawiający
wymaga przedłożenia wykazu wykonanych dostaw na zasadach określonych poniżej (w zakresie warunków
udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VII ust. 1 lit. a i b SIWZ Zamawiający nie żąda przedłożenia
dokumentów):
a) wykazu wykonanych dostaw (według załącznika nr 5 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 dostawę do każdej z części o
minimalnej wartości brutto wskazanej w tabeli w rozdziale VII ust. 1 lit. c SIWZ, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy.
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— w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
— jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty
budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Termin płatności. Waga 20
3. Termin dostawy. Waga 20

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DZP/77/2016

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.1.2017 - 09:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 2.1.2017 - 10:00
Miejscowość:
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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ul.
Wieniecka 49 87 – 800 Włocławek, (budynek administracji – Sala Konferencyjna, III pietro)
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
1) Strony przewidują możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:
a) nastąpi obniżenie ceny;
b) nastąpi zwiększenie rabatu;
c) 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 w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę. Zmiana cen netto 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, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że ww. zmiana
będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
d) 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 w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana
cen netto 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, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że ww. zmiana będzie miała
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
e) 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;
f) nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy;
g) nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;
h) 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 przedmiotu umowy 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, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została
podpisana umowa. W przypadku zaprzestania lub zawieszenia produkcji towaru objętego umową Wykonawca
winien udokumentować ten fakt.
3) Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli:
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a) łączny ewentualny wzrost wartości zamówienia jest mniejszy niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejszy od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
— zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w
ramach zamówienia podstawowego,
— zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
zamawiającego,
— wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie;
c) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
— w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
— w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;
d) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
— konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć,
— wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
4) Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej
umowy skutkujących:
a) zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
b) wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym
postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;
c) naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie
w umowie;
d) znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;
e) zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą.
5) Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.
Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień,
oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Ofertę składa się w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża
zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia;
2. Oferta musi zawierać wypełniony Formularz ofertowy według Załącznika nr 1, Formularz asortymentowo
– cenowy wg Załącznika nr 2.1 i 2.23 do niniejszej specyfikacji oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty
wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ, w szczególności w zakresie określonym w rodziale IX SIWZ
(ETAP SKŁADANIA OFERTY);
3. Oferta ma być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz być
podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (dotyczy również wszystkich załączników do
oferty).
4. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych
dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty powinny być podpisane
przez zobowiązane osoby. Wszystkie dokumenty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł
zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę;
5. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy stosować opakowanie
zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty, zaadresowanym do Zamawiającego należy
zamieścić następującą informację:
„Oferta na dostawę sprzętu jednorazowego i wielororazowego dla potrzeb Urologii i Głównego Bloku
Operacyjnego.”. Znak sprawy: DZP/77/2016. Nie otwierać przed dniem 02.01.2017r. godz. 10.00”.
6. Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w z podaniem nazwy i dokładnego adresu
wykonawcy. W przypadku braku tych informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
wynikające z jego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w
przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert,
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone
zgodnie z postanowieniami pkt 5 niniejszego rozdziału. koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem:
„Zmiana” lub „Wycofanie”.
TAJMENICA PRZEDSIĘBIORSTWA:
1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą
być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. W wypadku, gdy Wykonawca nie wykaże zasadności zastrzeżenia informacji, informacje te
zostaną odtajnione.
3. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.
4. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę
przedsiębiorstwa wraz z dokumentem potwierdzającym, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości
dokumentów na zasadach określonych w ustawie.
5. Wszelkie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy muszą być specjalnie oznakowane
i zaleca się, aby były spięte oddzielnie, np.: w skoroszycie miękkim.
Uwaga:
1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części. Poprzez ofertę częściową Zamawiający
rozumie: ofertę zawierającą wszystkie pozycje w części zamówienia.
3. Zamawiający nie ogranicza liczby Części zamówienia, które można udzielić jednemu Wykonawcy.
4. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony w opakowaniu producenta.
5. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa towaru,
ilość, data produkcji, data ważności do użytku, producent.
6. Zamawiający wymaga dokonania każdej dostawy przedmiotu zamówienia w terminie maksymalnie 3 dni
roboczych: od poniedziałku do piątku od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego faksem lub mailem –
przechowywanym przez miesiąc od czasu uzyskania prawidłowo zrealizowanego zamówienia.
7. Wykonawca musi zagwarantować dostępność oferowanego przedmiotu zamówienia przez cały okres
obowiązywania umowy.
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8. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia ( Załącznik nr 2.1 – 2.23 do siwz)
przewidywane zapotrzebowanie (podane ilości) nie stanowią ilości gwarantowanych przez Zamawiającego,
bowiem faktyczny zakres zamówień składanych przez Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy
zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzależniony będzie
od potrzeb Zamawiającego związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Jednakże zmniejszenie ilości
asortymentu podanych w opisie przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 2.1 – 2.23 do siwz nie przekroczy
20 % ilości przewidzianej w w opisie przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 2.1 – 2.23 do siwz dla danej
części.
9. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w
języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania. Jeśli oryginalna
dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na
język polski.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
1. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane są z zachowaniem zasad określonych w art. 38 uPzp.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania z wyjątkiem
oferty oraz dokumentów, które powinny być doręczone w egzemplarzu oryginalnym lub w formie pisemnej,
Wykonawca przekazują faksem na nr tel. 54 412 94 32 następnie potwierdzają pisemnie – przysyłając oryginał
pocztą.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.
4. Przesyłając oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż
pismo wysłane na numer faksu podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
6. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
w sprawach merytorycznych – Małgorzata Lewandowska- Naczelna Pielęgniarka
tel. (54) 412 94 17
w sprawach proceduralnych – Beata Magos– Inspektor ds. Zamówień Publicznych tel. (54) 412 94 50, fax 54
412 94 32
7. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul.
Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, pok. 302 z zaznaczeniem dot. postępowania DZP/77 /2016.
8. Wykonawca może zwrócić się do Zmawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na
zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką
informację na stronie internetowej www.szpital.wloclawek.pl w zakładce zamówienia publiczne pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
9. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i
poinformuje o tym Wykonawców, którym przesłano siwz oraz umieści taką informację na stronie internetowej
www.szpital.wloclawek.pl
ETAP SKŁADANIA OFERTY
1. JEDZ – oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.

www.szpital.wloclawek.pl
www.szpital.wloclawek.pl
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2. Formularz ofertowy, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ;
3. Formularz asortymentowo – cenowy zgodnie z Załącznikiem Nr 2.1 i 2.23 do SIWZ;
4. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (dalej jako ,,Podmiot
Udostępniający”) na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu dysponowania niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia:
a) zobowiązania Podmiotu Udostępniającego (oryginał w formie pisemnej), które będzie określało:
I. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
II. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
III. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
IV. ze zobowiązania Podmiotu Udostępniającego powinna wynikać gwarancja rzeczywistego dostępu
Wykonawcy do zasobów Podmiotu Udostępniającego.
b) w celu wykazania braku istnienia wobec Podmiotu Udostępniającego podstaw do wykluczenia, a także
spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby
Podmiotu Udostępniającego, Wykonawca składa oświadczenie wstępne JEDZ wypełnione przez Podmiot
Udostępniający zgodnie ze wzorem, który stanowiącym Załącznik nr 3 do SWIZ.
5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
a) dokumentów określonych w rodziale III pkt 10 (tabela nr 1) SIWZ;
6. Dowód wniesienia wadium.
7. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w
przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wpisaną do dokumentów rejestracyjnych. Pełnomocnictwo musi
zawierać w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo należy
złożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza.
ETAP OTWARCIA OFERT
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp,
a także w niniejszym rozdziale w ust. 8 pkt 2 lit. g) SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800/03

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, który ma lub miał interes
prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych:
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a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
b) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
c) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
d) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
3. Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) Odwołanie wsnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których
wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800/03

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.11.2016


