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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104541-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Włocławek: Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
2017/S 056-104541

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: Karina Kmieciak
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/4/2017 Dostawa sprzętu laparoskopowego na potrzeby Oddziału Ginekologii 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 laparoskopowego na potrzeby oddziału Ginekologii i Głównego
Bloku Operacyjnego oraz dzierżawa klipsownicy przez okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33162000, 33100000, 33140000, 33141621

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: 925 396,50 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: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Część nr 1
1) Krótki opis

1. Zestaw do operacji laparoskopowych, jednorazowy, sterylny, składający się z:— igła Veressa o długości 120
mm; trokar 5-12 mm z trójstopniowym zaworem insuflacyjno-desuflacyjnym (insuflacja – stop – desuflacja) i
systemem redukcyjnym; kaniula 5-12 mm kompatybilna z ww. trokarem; – trokar 5 mm jednorazowy, cięcie w
linii prostej, karbowana kaniula; płyn przeciwmgielny do optyki. Zestaw laparoskopowy dostarczany w opisanym
kartonie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu i łatwość przechowywania. Dodatkowo każdy produkt
zapakowany w oddzielnym, sterylnym opakowaniu. Wszystkie ww. narzędzia muszą być kompatybilne (działać
ze sobą prawidłowo) oraz pochodzić od jednego producenta. zestaw 180
2 Trokar 12 mm jednorazowego użytku przezroczysty rękaw długość 100 mm, ostrze liniowe w kształcie trójkąta
z bezpieczną osłoną, zawór trójstopniowy (insuflacja-stop-desuflacja), kaniula żebrowana. szt. 12
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3 Trokar 12 mm jednorazowego użytku przezroczysty rękaw długość 150 mm, ostrze liniowe w kształcie trójkąta
z bezpieczną osłoną, zawór trójstopniowy (insuflacja-stop-desuflacja ), kaniula żebrowana. szt. 12
4 Trokar 5 mm jednorazowego użytku przezroczysty rękaw długość 100 mm, ostrze liniowe w kształcie trójkąta
z bezpieczną osłoną ,kaniula żebrowana szt. 12
5 Trokar endoskopowy tępy do wykonania wstępnego dostępu, jednorazowy, długości 100 mm, średnicy 10
mm, z wbudowanymi konwektorami (5 mm, 7-8 mm), fiksowany balonem napełnionym powietrzem od wewnątrz
i krążkiem piankowym od zewnątrz, strzykawka do napełniania balonu szt. 10
6 Kleszczyki preparacyjne jednorazowe ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej średnica trzonu 5 mm
obrotowy 360stopnio długość trzonu 31 cm. Kleszczyki preparacyjne jednorazowe ze złączem do kauteryzacji
jednobiegunowej średnica trzonu 5 mm obrotowy 360stopni długość trzonu 31 cm. Kleszczyki preparacyjne
jednorazowe ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej średnica trzonu 5 mm obrotowy 360stopni długość
trzonu 31 cm. Kleszczyki preparacyjne jednorazowe ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej średnica
trzonu 5 mm obrotowy 360stopni długość trzonu 31 cm. Kleszczyki preparacyjne jednorazowe ze złączem do
kauteryzacji jednobiegunowej średnica trzonu 5 mm obrotowy 360stopni długość trzonu 31 cm. szt. 48
7 Kleszczyki atraumatyczne przytrzymujące jednorazowe trzon 5 mm obrotowy 360stopni długość trzonu 31
cm uchwyt ergonomiczny z blokadą zatrzaskową.Kleszczyki atraumatyczne przytrzymujące jednorazowe trzon
5 mm obrotowy 360stopni długość trzonu 31 cm uchwyt ergonomiczny z blokadą zatrzaskową. Kleszczyki
atraumatyczne przytrzymujące jednorazowe trzon 5 mm obrotowy 360stopni długość trzonu 31 cm uchwyt
ergonomiczny z blokadą zatrzaskową. Kleszczyki atraumatyczne przytrzymujące jednorazowe trzon 5
mm obrotowy 360stopni długość trzonu 31 cm uchwyt ergonomiczny z blokadą zatrzaskową. Kleszczyki
atraumatyczne przytrzymujące jednorazowe trzon 5 mm obrotowy 360stopni długość trzonu 31 cm uchwyt
ergonomiczny z blokadą zatrzaskową. szt. 12
8 Mocny chwytak z ząbkami 5 mm z mechanizmem zaciskowym w rękojeści, długość 31 cm. szt. 12
9 Nożyczki zakrzywione, jednorazowe ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej trzon 5 mm obrotowy
360stopni, długość trzonu 31 cm. Nożyczki zakrzywione, jednorazowe ze złączem do kauteryzacji
jednobiegunowej trzon 5 mm obrotowy 360stopni, długość trzonu 31 cm. Nożyczki zakrzywione, jednorazowe
ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej trzon 5 mm obrotowy 360stopni, długość trzonu 31 cm. Nożyczki
zakrzywione, jednorazowe ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej trzon 5 mm obrotowy 360stopnio,
długość trzonu 31 cm. Nożyczki zakrzywione, jednorazowe ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej trzon 5
mm obrotowy 360stopni, długość trzonu 31 cm. szt. 12
10 Worek do pobierania próbek nie zawierający lateksu, jednorazowego użytku, pojemność 190 ml, długość
trzonu 29,5 cm, o wymiarach 6,4 × 15 cm z elastyczną metalową obręczą ułatwiającą pobieranie próbek,
sztywny trzon średnicy 10 mm, ergonomiczna rękojeść nożycowa z dwoma zamkniętymi uchwytami na palce.
Worek do pobierania próbek nie zawierający lateksu, jednorazowego użytku, pojemność 190 ml, długość trzonu
29,5 cm, o wymiarach 6,4 × 15 cm z elastyczną metalową obręczą ułatwiającą pobieranie próbek, sztywny
trzon średnicy 10 mm, ergonomiczna rękojeść nożycowa z dwoma zamkniętymi uchwytami na palce. Worek do
pobierania próbek nie zawierający lateksu, jednorazowego użytku, pojemność 190 ml, długość trzonu 29,5 cm,
o wymiarach 6,4 × 15 cm z elastyczną
metalową obręczą ułatwiającą pobieranie próbek, sztywny trzon średnicy 10 mm, ergonomiczna rękojeść
nożycowa z dwoma zamkniętymi uchwytami na palce. Worek do pobierania próbek nie zawierający lateksu,
jednorazowego użytku, pojemność 190 ml, długość trzonu 29,5 cm, o wymiarach 6,4 × 15 cm z elastyczną
metalową obręczą ułatwiającą pobieranie próbek, sztywny trzon średnicy 10 mm, ergonomiczna rękojeść
nożycowa z dwoma zamkniętymi uchwytami na palce. Worek do pobierania próbek nie zawierający lateksu,
jednorazowego użytku, pojemność 190 ml, długość trzonu 29,5 cm, o wymiarach 6,4 × 15 cm z elastyczną
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metalową obręczą ułatwiającą pobieranie próbek, sztywny trzon średnicy 10 mm, ergonomiczna rękojeść
nożycowa z dwoma zamkniętymi uchwytami na palce. szt. 48
11 Urządzenie do szycia i wiązania laparoskopowego jednorazowe ładowalne szt. 6
12 Ładunek jednorazowego użytku do ładowalnego urządzenia laparoskopowego szycia zewnętrznego i
wewnętrznego zawiera nić wchłanialną powlekaną, długości 18 cm grubości 2/0,0 – kompatybilny (działa
prawidłowo) z urządzeniem z poz. 11 szt. 24
13 Filtr CO2 jednorazowy, filtr przeznaczony jest do zabezpieczenia insuflatora gazów przed powrotem gazów
od pacjenta przy zabiegach laparoskopowych. szt. 300
14 Płyn przeciwmgielny do optyk jałowy jednorazowy zapobiegający zaparowaniu. szt. 20
15 Trokar 12 mm jednorazowego użytku preparacyjny z okrągłym balonem rozdzielający. szt. 10
16 Narzędzie endoskopowe do preparowania na tępo, średnica trzonu 5 mm, długość trzonu 45 cm. szt. 8
17 Jednorazowy ssak do laparoskopii ssący-płuczący grawitacyjny szt. 6
18 System do szycia w laparoskopii złożony z jednokierunkowych haczyków i pętlowego chwytaka. szt. 12
19 Port trójdrożny z zaworem insuflacyjno-desuflacyjnym do operacji małoinwazyjnych z termoplastycznego
elastomeru, przekroju klepsydry. W zestawie trzy trokary 5 mm, długości 7 cm z uszczelkami i trokar 5-12 mm,
długości 10 cm. Jednorazowego użytku, sterylny. szt. 1
20 Narzędzie laparoskopowe o średnicy 5 mm i długości szaftu 36 cm jednorazowego użytku z 30 wstępnie
załadowanymi wchłanialnymi wkrętkami o wysokości 5,1 mm do fiksowania siatek metodą laparoskopową. szt.
6
21 Instrument jednorazowego użytku do mocowania siatek przepuklinowych z 30 tytanowymi wkrętami,
wysokość aktywna 3,8 mm, średnica aplikatora 5 mm, długość 35,5 cm. szt. 6
22 Elastyczna, transparentna, kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz
pooperacyjnych, składająca się z niewchłanialnych monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych
w strukturze 3D, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłanialnego kolagenu
hydrofilowego. Siatka posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej
umocowania staplerem. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przyjęcia
siatki do pożądanego rozmiaru. Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, gramatura siatki 66 g/m². Siatka
o wymiarach 20 cm x 15 cm. Elastyczna, transparentna, kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin
brzusznych oraz pooperacyjnych, składająca się z niewchłanialnych monofilamentowych włókien poliestrowych
tkanych w strukturze 3D, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłanialnego kolagenu
hydrofilowego. Siatka posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej
umocowania staplerem. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przyjęcia
siatki do pożądanego rozmiaru. Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, gramatura siatki 66 g/m². Siatka
o wymiarach 20 cm x 15 cm. Elastyczna, transparentna, kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin
brzusznych oraz pooperacyjnych, składająca się z niewchłanialnych monofilamentowych włókien poliestrowych
tkanych w strukturze 3D, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłanialnego kolagenu
hydrofilowego. Siatka posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej
umocowania staplerem. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przyjęcia
siatki do pożądanego rozmiaru. Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, gramatura siatki 66 g/m². Siatka
o wymiarach 20 cm x 15 cm. Elastyczna, transparentna, kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin
brzusznych oraz pooperacyjnych, składająca się z niewchłanialnych monofilamentowych włókien poliestrowych
tkanych w strukturze 3D, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłanialnego kolagenu
hydrofilowego. Siatka posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej
umocowania staplerem. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przyjęcia siatki
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do pożądanego rozmiaru. Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, gramatura siatki 66 g/m². Siatka o
wymiarach 20 cm x 15 cm. szt. 5
23 Elastyczna, transparentna, kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz
pooperacyjnych, składająca się z niewchłanialnych monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych
w strukturze 3D, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłanialnego kolagenu
hydrofilowego. Siatka posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej
umocowania staplerem. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przyjęcia
siatki do pożądanego rozmiaru. Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, gramatura siatki 66 g/m².
Siatka o wymiarach 30 cm x 20 cm z dodatkową klapą na powierzchni ściennej służącą do mocowania siatki.
Elastyczna, transparentna, kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych,
składająca się z niewchłanialnych monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D,
pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłanialnego kolagenu hydrofilowego. Siatka
posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej umocowania staplerem.
Siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przyjęcia siatki do pożądanego
rozmiaru. Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, gramatura siatki 66 g/m². Siatka o wymiarach
30 cm x 20 cm z dodatkową klapą na powierzchni ściennej służącą do mocowania siatki. Elastyczna,
transparentna, kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych,
składająca się z niewchłanialnych monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D,
pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłanialnego kolagenu hydrofilowego. Siatka
posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej umocowania staplerem. Siatka
posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przyjęcia siatki do pożądanego rozmiaru.
Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, gramatura siatki 66 g/m². Siatka o wymiarach 30 cm x 20
cm z dodatkową klapą na powierzchni ściennej służącą do mocowania siatki. Elastyczna, transparentna,
kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych, składająca się z
niewchłanialnych monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D, pokrytych błoną
zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłanialnego kolagenu hydrofilowego. Siatka posiadająca
właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej umocowania staplerem. Siatka posiadająca
znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przyjęcia siatki do pożądanego rozmiaru. Rozmiar pora 3,3
x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, gramatura siatki 66 g/m². Siatka o wymiarach 30 cm x 20 cm z dodatkową klapą na
powierzchni ściennej służącą do mocowania siatki. szt. 15
24 Urządzenie jednorazowego użytku do szycia nacięć po wprowadzeniu trokarów. szt. 12
25 Ochraniacz do rany podczas zabiegów laparoskopowych z pierścieniem na obu końcach. Rozmiar średni 5-9
cm. szt. 5
26 Płytka bierna jednorazowego użytku bez kabla, z dzielonym stykiem szerokości 4 cm, wyposażona w system
kontroli styku kompatybilny (działający prawidłowo) z systemem REM generatora Valleylab i Force Triad oraz
żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta. szt. 300
27 Wielorazowa pinceta bipolarna Cushinga izolowana długości 15-18 cm, zakończenie 0,7 mm kompatybilna
(działająca prawidłowo) z systemem Valleylab i Force Triad. szt. 6
28 Kulka ze stali nierdzewnej jednorazowego użytku długość 13 cm średnica 5 mm kompatybilna (działająca
prawidłowo) z systemem Valleylab i Force Triad. szt. 12
29 Pętla Tungstena jednorazowego użytku 10x10 mm długość 13 cm. szt. 10
30 Pętla Tungstena jednorazowego użytku 15x12 mm długość 13 cm. szt. 10
31 Pętla Tungstena jednorazowego użytku 20x12 mm długość 13 cm. szt. 10
32 Pętla Tungstena jednorazowego użytku 20x15 mm długość 13 cm. szt. 10



Dz.U./S S56
21/03/2017
104541-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 25

21/03/2017 S56
http://ted.europa.eu/TED

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

6 / 25

33 Uchwyt monopolarny z elektrodą nożową powlekaną silikonem, trzema przyciskami cięcie, koagulacja
i trybem efektu noża ultradźwiękowego, pozwalającym jednoczesne cięcia z koagulacją przy zachowaniu
minimalnego rozprzestrzenienia termicznego, regulacją mocy z uchwytu, przewodem o dł. 4,6 m, złączem
kompatybilnym (działającym prawidłowo) z generatorem Force Triad oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4
mm. szt. 150
34 Czyścik do elektrod – sterylny, rozmiar 5,08 cm x 5,08 cm, samoprzylepny, radiocieniodajny. szt. 200
35 Jednorazowa, wpinana elektroda pasująca do wielorazowych kleszczyków LigaSure Max, o długości 23
cm, z przewodem, kompatybilna (działająca prawidłowo) z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie
LigaSure oraz generatorem Force Triad, aktywacja nożna i ręczna. szt. 72
36 Jednorazowa, wpinana elektroda pasująca do wielorazowych kleszczyków LigaSure XTD, o długości 28
cm, z przewodem, kompatybilna (działająca prawidłowo) z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie
LigaSure oraz generatorem Force Triad, aktywacja nożna i ręczna. szt. 48
37 Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych,
zamykające naczynia do 7 mm włącznie, długość 37 cm, średnica trzonu 5 mm, długość szczęk 19,5 mm,
długość cięcia 17,8 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym
trzonem, kompatybilny (działający prawidłowo) z generatorem Force Triad wraz z uchwytem monopolarnym
z elektrodą nożową powlekaną silikonem, trzema przyciskami cięcie, koagulacja i trybem efektu noża
ultradżwiękowego, przewodem o dł. 4,6 m, złączem kompatybilnym (działającym prawidłowo) z generatorem
Force Triad oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4 mm. szt. 80
38 Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych,
zamykające naczynia do 7 mm włącznie, długość 37 cm, średnica trzonu 5 mm, długość szczęk 19,5 mm,
długość cięcia 17, 8 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym
trzonem, kompatybilny (działający prawidłowo) z generatorem Force Triad. szt. 8
39 Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych,
zamykające naczynia do 7 mm włącznie, średnica trzonu 13,5 mm, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni,
szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni, aktywowany ręcznie lub nożnie, szczęki z wbudowanym nożem,
narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne (działające prawidłowo) z generatorem Force Triad wraz
z uchwytem monopolarnym z elektrodą nożową powlekaną silikonem, trzema przyciskami cięcie, koagulacja
i trybem efektu noża ultradżwiękowego, przewodem o dł. 4,6 m, złączem kompatybilnym (działającym
prawidłowo) z generatorem Force Triad oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4 mm. szt. 6
40 Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, zamykające naczynia
do 7 mm włącznie, długość elektrody 16-17 mm, kąt rozwarcia szczęk 28 stopni, długość narzędzia 18-19 cm,
z przewodem, wbudowanym nożem, aktywowany ręcznie lub nożnie, kompatybilny (działający prawidłowo) z
generatorem Force Triad. szt. 1
41 Przedłużka do elektrody prosta wielorazowa o długości całkowitej 13 cm, wielkość trzonu 2,4 mm. szt. 10
42 Ekstraktor jednorazowego użytku do usuwania zszywek do skóry. szt. 24
43 Stapler laparoskopowy liniowy tnący ładowalny, jednorazowego użytku z możliwością zginania w obie strony
22 stopni i 45 stopni, z obrotowym trzonem 360stopni, do minimum 20 użyć przy jednym zabiegu, dł. 16 lub
26 cm, wspólny dla ładunków 30, 45 i 60 cm. Stapler laparoskopowy liniowy tnący ładowalny, jednorazowego
użytku z możliwością zginania w obie strony 22 stopni i 45 stopni, z obrotowym trzonem 360stopni, do minimum
20 użyć przy jednym zabiegu, dł. 16 lub 26 cm, wspólny dla ładunków 30, 45 i 60 cm. Stapler laparoskopowy
liniowy tnący ładowalny, jednorazowego użytku z możliwością zginania w obie strony 22 stopni i 45 stopni,
z obrotowym trzonem 360stopnia, do minimum 20 użyć przy jednym zabiegu, dł. 16 lub 26 cm, wspólny dla
ładunków 30, 45 i 60 cm. szt. 6
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44 Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego liniowego tnącego, możliwość artykulacji do 45
stopni długości 45 mm i wysokości zszywek przed zamknięciem 2,5 mm.Ładunek z nożem do staplera
laparoskopowego liniowego tnącego, możliwość artykulacji do 45 stopni długości 45 mm i wysokości zszywek
przed zamknięciem 2,5 mm. Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego liniowego tnącego, możliwość
artykulacji do 45 stopni długości 45 mm i wysokości zszywek przed zamknięciem 2,5 mm. szt. 6
45 Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego liniowego tnącego, możliwość artykulacji do 45
stopni długości 45 mm i wysokości zszywek przed zamknięciem 4,8 mm. Ładunek z nożem do staplera
laparoskopowego liniowego tnącego, możliwość artykulacji do 45 stopni długości 45 mm i wysokości zszywek
przed zamknięciem 4,8 mm. Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego liniowego tnącego, możliwość
artykulacji do 45 stopni długości 45 mm i wysokości zszywek przed zamknięciem 4,8 mm. szt. 6
46 Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku długości 45 mm z możliwością
zginania do 45stopni, wysokość zszywek od wewnątrz 2,0-2,5-3,0 mm do tkanki naczyniowo-średniej lub
3,0-3,5-4,0 mm do tkanki średnio-grubej. Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego jednorazowego
użytku długości 45 mm z możliwością zginania do 45 stopni, wysokość zszywek od wewnątrz 2,0-2,5-3,0 mm
do tkanki naczyniowo-średniej lub 3,0-3,5-4,0 mm do tkanki średnio-grubej.Ładunek z nożem do staplera
laparoskopowego jednorazowego użytku długości 45 mm z możliwością 6zginania do 45 stopni, wysokość
zszywek od wewnątrz 2,0-2,5-3,0 mm do tkanki naczyniowo-średniej lub 3,0-3,5-4,0 mm do tkanki średnio-
grubej. szt. 6
47 Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku długości 60 mm z możliwością
zginania do 45 stopni wysokość zszywek od wewnątrz 2,0-2,5-3,0 mm do tkanki naczyniowo-średniej lub
3,0-3,5-4,0 mm do tkanki średnio-grubej. Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego jednorazowego
użytku długości 60 mm z możliwością zginania do 45 stopni, wysokość zszywek od wewnątrz 2,0-2,5-3,0 mm
do tkanki naczyniowo-średniej lub 3,0-3,5-4,0 mm do tkanki średnio-grubej.Ładunek z nożem do staplera
laparoskopowego jednorazowego użytku długości 60 mm z możliwością zginania do 45 stopni, wysokość
zszywek od wewnątrz 2,0-2,5-3,0 mm do tkanki naczyniowo-średniej lub 3,0-3,5-4,0 mm do tkanki średnio-
grubej. szt. 6
48 Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony długość szaftu 22 cm, o średnicy 25-33 mm, z łamanym
kowadełkiem po oddaniu strzału, gumowana rękojeść, zszywki spłaszczone na całej długości, wysokość
zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze i opakowaniu.
szt. 12
49 Stapler liniowy jednorazowy, jednodźwigniowy, długość szwu 45 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych
zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm, przeznaczony łącznie do 8 strzałów, z
prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, gumowaną rękojeścią, systemem zabezpieczającym przed
użyciem staplera bez ładunku jak i z wystrzelonym ładunkiem. szt. 6
50 Ładunki do staplera liniowego, długość szwu 45 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na
całej długości, wysokość zszywek 3,5 lub 4,8 mm. szt. 6
51 Stapler liniowy jednorazowy, jednodźwigniowy, długość szwu 60 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych
zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm, przeznaczony łącznie do 8 strzałów, z
prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, gumowaną rękojeścią, systemem zabezpieczającym przed
użyciem staplera bez ładunku jak i z wystrzelonym ładunkiem. szt. 3
52 Ładunki do staplera liniowego, długość szwu 60 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na
całej długości, wysokość zszywek 3,5 lub 4,8 mm. szt. 6
53 Stapler liniowy jednorazowy, jednodźwigniowy, długość szwu 90 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych
zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm, przeznaczony łącznie do 8 strzałów, z
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prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, gumowaną rękojeścią, systemem zabezpieczającym przed
użyciem staplera bez ładunku jak i wystrzelonym ładunkiem. szt. 3
54 Ładunki do staplera liniowego, długość szwu 90 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na
całej długości, wysokość zszywek 3,5 lub 4,8 mm. szt. 6
55 Stapler liniowy jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 80 mm, ładowany do 8 strzałów,
zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości (wys. zszywek 3,8 mm lub 4,8 mm), gumowana rękojeść, brak
pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku oraz plastikowa osłona
noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym użyciem. szt. 6
56 Ładunki do staplera liniowego z nożem, długość 80 mm zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości,
brak pinu na ładunku, wys. zszywek 3,8 lub 4,8 mm, nóż w ładunku, plastikowa osłona noża uruchamiana po
wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym użyciem. op. 24
57 Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, do chirurgii klasycznej, zamykające
naczynia do 7 mm włącznie, długość 18-20 cm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z
przewodem, obracanym trzonem, kompatybilne (działające prawidłowo) z generatorem Ligasure. Szt. 12
58 Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w
systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, trzon spłaszczony, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni,
szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym
lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne (działające
prawidłowo) z generatorem Ligasure. szt. 6
59 Laparoskopowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, zamykające
naczynia do 7 mm włącznie, długość 37 cm, średnica trzonu 10 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z
wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilny (działający prawidłowo) z generatorem
Ligasure. szt. 4
60 Laparoskopowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, zamykające
naczynia do 7 mm włącznie, długość 37 cm, średnica trzonu 5 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z
wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilny (działający prawidłowo) z generatorem
Ligasure. szt. 12
61 Uchwyt monopolarny wielorazowy z elektrodą nożową ze złączem sześciokątnym średnica trzonu 2,4 mm,
dwoma przyciskami – cięcie i koagulacja oblanymi silikonem, przełącznikiem kołyskowym, przewodem o dł. 4,6
m, złączem trójbolcowym kompatybilnym (działającym prawidłowo) z generatorem Valleylab. szt. 20
62 Końcówka artroskopowa jednorazowa, z przełącznikiem kołyskowym – cięcia i koagulacji elektrodą
haczykową 90 stopni, długość całkowita 21,6 cm, długość części roboczej 0,19 cm, futerałem, złączem
kompatybilnym (działającym prawidłowo) z generatorem Valleylab. szt. 24
63 Jednorazowa silikonowa nakładka na klemę termomechaniczną średnią (25cm) z nożem sterowana ręcnie
do kleszczy wielorazowych z kablem podłączeniowym, kompatybilna z generatorem Valleylab. szt. 51
64 Zestaw do operacji kolorektalnych:
— jednorazowej silikonowa nakładka na klemę termomechaniczną o długości 25 cm z nożem, sterowana
ręcznie, kompatybilna z generatorem Valleylab
— stapler liniowy jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, dł. 80 mm, wys. zszywek 3,8 mm lub 4,8
mm, brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku.
— 3 x ładunek do staplera liniowego o dł. 80 mm.
— uchwyt monopolarny z elektrodą nożową powlekaną silikonem, trzema przyciskami cięcie, koagulacja i
trybem efektu noża ultradźwiękowego, regulacją mocy z uchwytu, z generatorem Force Triad oraz elektrodami z
typowym trzonkiem 2,4 mm.
— elektroda powrotna pacjenta z systemem kontroli jakości przylegania, z jednorazowym kablem zestaw 36.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33162000, 33100000, 33140000, 33141621

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 nr 2
1) Krótki opis

1. Nieresorbowalna siatka chirurgiczna o standardowych oczkach, wykonana w 100 % z polipropylenu,
przędza monofilamentowa, wytwarzana techniką dziewiarską, masa powierzchniowa 60 – 85 g/m², grubość
siatki 0,47 mm (+/- 0,03 mm), grubość przędzy 0,16 mm, porowatość 65 %, pakowane pojedynczo w kopertę
kartonową oraz w podwójną torebkę papierowo – foliową z etykietą i instrukcją użycia lub nieresorbowalna
siatka chirurgiczna o dużych porach (siatka makroporowa), wykonana w 100 % z polipropylenu, przędza
monofilamentowa, wytwarzana techniką dziewiarską, masa powierzchniowa 60 – 85 g/m², grubość siatki 0,75
mm (+/- 0,03 mm), grubość przędzy 0,16 mm, porowatość 63 %, powierzchnia porów 3 – 3,5 mm², pakowane
pojedynczo w kopertę kartonową oraz w podwójną torebkę papierowo – foliową z etykietą i instrukcją użycia.
Rozmiar 8 x 13 cm
Rodzaj siatki (standardowa czy makroporowa) do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówień na etapie
realizacji Szt. 75
2. Nieresorbowalna siatka chirurgiczna o standardowych oczkach, wykonana w 100 % z polipropylenu,
przędza monofilamentowa, wytwarzana techniką dziewiarską, masa powierzchniowa 60 – 85 g/m², grubość
siatki 0,47 mm (+/- 0,03 mm), grubość przędzy 0,16 mm, porowatość 65 %, pakowane pojedynczo w kopertę
kartonową oraz w podwójną torebkę papierowo – foliową z etykietą i instrukcją użycia lub nieresorbowalna
siatka chirurgiczna o dużych porach (siatka makroporowa), wykonana w 100 % z polipropylenu, przędza
monofilamentowa, wytwarzana techniką dziewiarską, masa powierzchniowa 60 – 85 g/m², grubość siatki 0,75
mm (+/- 0,03 mm), grubość przędzy 0,16 mm, porowatość 63 %, powierzchnia porów 3 – 3,5 mm², pakowane
pojedynczo w kopertę kartonową oraz w podwójną torebkę papierowo – foliową z etykietą i instrukcją użycia.
Rozmiar 15 x15 cm
Rodzaj siatki (standardowa czy makroporowa) do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówień na etapie
realizacji Szt. 20
3. Nieresorbowalna siatka chirurgiczna o standardowych oczkach, wykonana w 100 % z polipropylenu,
przędza monofilamentowa, wytwarzana techniką dziewiarską, masa powierzchniowa 60 – 85 g/m², grubość
siatki 0,47 mm (+/- 0,03 mm), grubość przędzy 0,16 mm, porowatość 65 %, pakowane pojedynczo w kopertę
kartonową oraz w podwójną torebkę papierowo – foliową z etykietą i instrukcją użycia lub nieresorbowalna
siatka chirurgiczna o dużych porach (siatka makroporowa), wykonana w 100 % z polipropylenu, przędza
monofilamentowa, wytwarzana techniką dziewiarską, masa powierzchniowa 60 – 85 g/m², grubość siatki 0,75
mm (+/- 0,03 mm), grubość przędzy 0,16 mm, porowatość 63 %, powierzchnia porów 3 – 3,5 mm², pakowane
pojedynczo w kopertę kartonową oraz w podwójną torebkę papierowo – foliową z etykietą i instrukcją użycia.
Rozmiar: 30 x30 cm
Rodzaj siatki (standardowa czy makroporowa) do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówień na etapie
realizacji Szt. 20
4. Nieresorbowalna ultralekka siatka chirurgiczna, wytwarzana techniką dziewiarską z przędzy
monofilamentowej, polipropylenowej, przeznaczona do chirurgicznego leczenia przepuklin brzusznych –
pierowtnych i nawrotowych, pachwinowych, udowych, okołopępkowych i w bliźnie pooperacyjnej, podczas
zabiegów rekonstrukcyjnych w celu wzocnienia tkanek miękkich, rozmiar 8 x 13 cm dostępna w trzech
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wariantach: małe oczka – gramatura siatki 35g/m2, powierzchnia porów min. 1,3 mm² -średnie oczka –
gramatura siatki 35 g/m², powierzchnia porów min. 4 mm²
duże oczka – gramatura siatki 24 g/m², powierzchnia porów min. 6 mm²
Wariant do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówień na etapie realizacji umowy Szt. 15
5. Siatka przepuklinowa polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna, pokryta na całej powierzchni
powłoką tytanu. Parametry siatki: grubość nici 0,09 mm, grubość siatki; 0,3 mm, gramatura 35 g/m². Możliwość
implantacji wewnątrzotrzewnowo. Rozmiar 20 x 30 cm
Szt.
20
6.Siatka przepuklinowa polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna, pokryta na całej powierzchni
powłoką tytanu. Parametry siatki: grubość nici 0,09 mm, grubość siatki; 0,3 mm, gramatura 35 g/m². Możliwość
implantacji wewnątrzotrzewnowo. Rozmiar 30 x 30 cm Szt. 5.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33162000, 33100000, 33140000, 33141621

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
1) Krótki opis

1. Klipsy wykonane z tytanu, poprzeczny przekrój klipsa w kształcie serca – z głębokim rowkowaniem
wzdłużnym na całej długości klipsa, oznaczenie kolorami (magazynki odpowiadają kolorom klipsownic),
magazynki z samoprzylepną taśmą u spodu mocującą magazynki do stołu lub ręki, 6 klipsów w magazynku, 20
magazynków w opakowaniu, data ważności minimum 5 lat od daty produkcji, w opakowaniu co najmniej dwie
samoprzylepne naklejki do każdego zasobnika z informacją o min. serii i dacie ważności op. 30
2. Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru, łukowaty kształt-dający możliwość objęcia większej ilości
tkanek; zintegrowane ząbki wew. klipsa – dające stabilności na tkance posiadające walce stabilizujące-
eliminują wypadanie klipsów, samonaprowadzający się zatrzask- eliminujący nożycowanie. Magazynki
zawierające 6 klipsów, 20 magazynków w opakowaniu, posiadające taśmę mocującą do stołu lub ręki
chirurga, instrumentariuszki, data ważności minimum 5 lat od daty produkcji, w opakowaniu co najmniej dwie
samoprzylepne naklejki do każdego zasobnika z informacją o min. serii i dacie ważności. Rozmiar L op. 6
3. Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru, łukowaty kształt-dający możliwość objęcia większej ilości
tkanek; zintegrowane ząbki wew. klipsa – dające stabilności na tkance posiadające walce stabilizujące-
eliminują wypadanie klipsów, samonaprowadzający się zatrzask- eliminujący nożycowanie. Magazynki
zawierające 6 klipsów, 20 magazynków w opakowaniu, posiadające taśmę mocującą do stołu lub ręki
chirurga, instrumentariuszki, data ważności minimum 5 lat od daty produkcji, w opakowaniu co najmniej dwie
samoprzylepne naklejki do każdego zasobnika z informacją o min. serii i dacie ważności. Rozmiar XL op. 12
4. Jednorazowy, sterylny zestaw troakarów laparoskopowych składający się z: 2 kaniuli o rozmiarze 5mm z
portem insuflacyjnym, 2 kaniuli o rozmiarze 10mm z portem insuflacyjnym, 1mandrynu bezpiecznego do kaniuli
o rozmiarze 10mm, 1 mandrynu piramidalnego do kaniuli o rozmiarze 5mm, igły Varesa, reduktora, woreczka
ekstrakcyjnego oraz dwóch zasobników klipsów rozmiar średnio-duży, 6 klipsów w zasobniku zestaw 100
5. Dzierżawa klipsownicy do klipsów z poz. 1-3, oraz do klipsów z zestawu poz 4 dla klipsów o przekroju
poprzecznym w kształcie prostokąta 12 m-cy
6. Dzierżawa klipsownicy do chirugii otwartej do klipsów z poz. 1, oraz do klipsów z zestawu poz 4 dla klipsów o
przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta 12 m-cy.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33162000, 33100000, 33140000, 33141621

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 nr 4
1) Krótki opis

1. Optyka laparoskopowa wysokiej rozdzielczości, , średnica 10 mm, kąt 0 stopni, długość robocza 330
mm, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych firm (Storz, Stryker,
Wolf, ACMI). System soczewek wałeczkowatych zabezpieczony podwójnym płaszczem chroniącym przed
wyginaniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi, spajana laserowo, szkło szafirowe na czole optyki, pole
widzenia 105º. Szt. 5
2. Optyka laparoskopowa wysokiej rozdzielczości, , średnica 10 mm, kąt 30 stopni, długość robocza 330
mm, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych firm (Storz, Stryker,
Wolf, ACMI). System soczewek wałeczkowatych zabezpieczony podwójnym płaszczem chroniącym przed
wyginaniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi, spajana laserowo, szkło szafirowe na czole optyki, pole
widzenia 105º. Szt. 1
3. Optyka laparoskopowa wysokiej rozdzielczości, , średnica 5mm, kąt 0 stopni, długość robocza 300mm,
autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych firm (Storz, Stryker,
Wolf, ACMI). System soczewek wałeczkowatych zabezpieczony podwójnym płaszczem chroniącym przed
wyginaniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi, spajana laserowo, szkło szafirowe na czole optyki, pole
widzenia 105º. Szt. 2
4. Optyka laparoskopowa wysokiej rozdzielczości, , średnica 5mm, kąt 30 stopni, długość robocza 300
mm, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych firm (Storz,Stryker,
Wolf, ACMI). System soczewek wałeczkowatych zabezpieczony podwójnym płaszczem chroniącym przed
wyginaniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi, spajana laserowo, szkło szafirowe na czole optyki, pole
widzenia 105º Szt. 2
5. Światłowód w przezroczystej obudowie umożliwiającej łatwą ocenę zużycia wiązki światłowodowej,
zatrzaskowe mocowanie do optyki, długość 3m, średnica 5 mm. Szt. 12
6. Jednorazowa pompa ssąco-płucząca przeznaczona do zabiegów laparoskopowych. Zasilana bateryjnie,
zawierająca instrument ssąco-płuczący, średnica 5mm z zestawem drenów. Opakowanie po 6 szt w komplecie
Szt. 1.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33162000, 33100000, 33140000, 33141621

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 nr 5
1) Krótki opis

1. System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet (TOT system) o parametrach:1. System
jednorazowy; 2. monofilamentowa, 100 % polipropylenowa, niewchłanialna taśma o szerokości 1,3
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cm I gramaturze 62g/m2; 3. laserowo zgrzewane brzegi taśmy; 4. system dwóch jednorazowych igieł,
charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwu płaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3,25
mm i 4 mm z tzw. pamięcią powrotną; 5. nie traumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy; 6. implantacja z
dostępu przez dwa otwory zasłonione, out-in oraz in-out. ZGODNE Z DOPUSZCZENIEM Szt. 24
2. System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet (TOT system) o parametrach:1. System
jednorazowy; 2. monofilamentowa, 100 % polipropylenowa, niewchłanialna taśma o szerokości 1,3

cm I gramaturze 62g/m2; 3. laserowo zgrzewane brzegi taśmy; 4. system dwóch jednorazowych igieł,
charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwu płaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3,25
mm i 4 mm z tzw. pamięcią powrotną; 5. nie traumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy; 6. implantacja z
dostępu przez dwa otwory zasłonione, out-in oraz in-out. ZGODNE Z DOPUSZCZENIEM Szt. 5.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33162000, 33100000, 33140000, 33141621

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:
Część nr 1 13 780 PLN
Część nr 2 1 200 PLN
Część nr 3 550 PLN
Część nr 4 2 260 PLN
Część nr 5 410,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/4/2017.
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 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2007 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 BGK 75 1130 1075 0002
6165 1920 0003 z oznaczeniem „WADIUM – PRZETARG Nr DZP/4/2017. – Dostawa sprzętu laparoskopowego
na potrzeby oddziału Ginekologii i Głównego Bloku Operacyjnego”.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. 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
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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.
8. Oferta wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 7b uPzp.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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. Dokument na potwierdzenie spełnienia wymagań
Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do używania zgodnie z ustawą o
wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 (Dz.U. 2017 poz. 211)
II. Dokument na potwierdzenie ich spełnienia
1. Deklaracja zgodności CE, chyba że ustawa o wyrobach medycznych stanowi inaczej;
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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.
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
najkorzystniejszej
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 pkt 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 6 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.
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;
d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
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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 12.1.1991 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.
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 17.2.2005 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. 10 pkt 2 lit. a), b), c) i d) niniejszego rozdziału:
I) 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;
II) 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.
III) 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. 11 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
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt. 2 stosuje się.
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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. 10
pkt. 2 lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ (informacja z Krajowego Rejestru Karnego), składa dokument, o którym
mowa w ust. 11 pkt. 1 ppkt 1, 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. 10 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. 1niniejszego rozdziału SIWZ
(oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ) oraz dokumenty wskazane w ust. 10
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.
VII. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
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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 wykonawcy 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 wyrobów medycznych o wartości minimum PLN brutto:
Część nr 1 372 000 PLN
Część nr 2 33 300 PLN
Część nr 3 14 560 PLN
Część nr 4 61 000 PLN
Część nr 5 11 000 PLN
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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, część nr 3 i część nr 5 to może wykazać się
doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 1 dostawy w ramach jednego kontraktu na wartość co najmniej 397
560 PLN brutto.
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 pkt 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 6 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.

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
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IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DZP/4/2017

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
28.4.2017 - 10:00

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: 28.4.2017 - 11:00
Miejscowość:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ul.
Wieniecka 49, 87-800 Włocławek (budynek administracji Sala Konferencyjna, III piętro)
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 albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 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
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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 wystąpienie szczególnej sytuacji o której mowa powyżej.
3) Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli:
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;
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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 2.1-2.5 do niniejszej specyfikacji oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane
odpowiednimi postanowieniami SIWZ, w szczególności w zakresie określonym w rozdziale 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
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 laparoskopowego na potrzeby oddziału Ginekologii i Głównego Bloku
operacyjnego”. Znak sprawy: DZP/4/2017. Nie otwierać przed dniem 28.4.2017 godz. 11.00”.
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
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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.
8. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2.1- 2.5 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 zał. nr 2.1-2.5 nie przekroczy 20 % ilości przewidzianej w zał. nr 2.1-2.5 dla danej części.
9. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku
polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego
użytkownika. 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 – Karina Kmieciak – referent
tel. (54) 412 94 50, fax 54 412 94 32
7. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul.
Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, pok. 303 z zaznaczeniem dot. postępowania DZP/4 /2017.
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.
2. Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ;
3. Formularz asortymentowo – cenowy zgodnie z załącznikiem Nr 2.1-2.5 do SIWZ;
4. Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
5. Oświadczenie wstępnie potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 8 do
SIWZ.
6. 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 Udostepniającego (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.
7. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
a) dokumentów określonych rozdziale III pkt 10 (tabela nr 1) SIWZ;
8. Dowód wniesienia wadium.
9. 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

www.szpital.wloclawek.pl
www.szpital.wloclawek.pl
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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. 10 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. Wykonawca, 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:
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;
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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:
16.3.2017


