
Ogłoszenie nr 57298 - 2017 z dnia 2017-04-03 r.

Włocław ek: Dost aw a płynów  do ciągłej  t erapii nerkozastępczej  w raz z

dzierżaw ą aparat ów  szt uk 3 oraz sprzęt  do dializ dla Woj ew ódzkiego

Szpit ala Specj alist ycznego im. błogosław ionego księdza Jerzego Popiełuszki

w e Włocław ku

OGŁOSZENI E O ZAMÓWI ENI U -  Dost aw y

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dot yczy: zamówienia publicznego

Zamów ienie dot yczy proj ektu lub programu w spół f inansow anego ze środków  Unii Europej skiej

nie

Nazw a proj ektu lub programu

O zamów ienie mogą ubiegać się w yłącznie zakłady pracy chronionej  oraz w ykonaw cy, których

działalność, lub działalność ich w yodrębnionych organizacyj nie j ednostek, które będą realizow ały

zamów ienie, obejmuje społeczną i  zaw odową int egrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizow anych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o

których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I : ZAMAWI AJĄCY

Postępow anie przeprow adza cent ralny zamaw iający

nie

Postępow anie przeprow adza podmiot , kt óremu zamaw iający pow ierzył / pow ierzyli

przeprow adzenie postępow ania

nie

I nformacje na t emat  podmiotu któremu zamaw iający pow ierzył / pow ierzyli prow adzenie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli
dotyczy):

http://www.szpital.wloclawek.pl
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postępow ania:

Postępow anie j est  przeprow adzane w spólnie przez zamaw iających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy

ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępow anie j est  przeprow adzane w spólnie z zamaw iającymi z innych państw  członkow skich

Unii Europej skiej

nie

W przypadku przeprow adzania postępow ania w spólnie z zamaw iającymi z innych państw

członkow skich Unii Europej skiej  – mające zastosow anie kraj ow e praw o zamów ień  publicznych:

I nformacje dodatkow e:

I . 1)  NAZWA I  ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, krajowy numer identyfikacyjny

34141172700000, ul. Ul. Wieniecka  49, 87800   Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54

412 94 13, e-mail szpital_wloclawek@interia.pl, faks 54 412 94 13.

Adres strony internetowej (URL): www.szpital.wloclawek.pl

I . 2)  RODZAJ ZAMAWI AJĄCEGO: Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I .3)  WSPÓLNE UDZI ELANI E ZAMÓWI ENI A ( j eżeli dot yczy) :

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym

w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w

jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie

będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w

imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I .4)  KOMUNI KACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów  z postępow ania można uzyskać pod

adresem (URL)

nie

Adres st rony internetow ej , na której  zamieszczona będzie specyf ikacj a ist otnych w arunków

zamów ienia

tak
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www.szpital.wloclawek.pl

Dostęp do dokumentów  z postępow ania j est  ograniczony - w ięcej  informacj i można uzyskać pod

adresem

nie

Ofert y lub w nioski o dopuszczenie do udziału w  postępow aniu należy przesyłać:

Elekt ronicznie

nie

adres

Dopuszczone j est  przesłanie ofert  lub w niosków  o dopuszczenie do udziału w  postępow aniu w

inny sposób:

nie

Wymagane j est  przesłanie ofer t  lub w niosków  o dopuszczenie do udziału w  postępow aniu w

inny sposób:

tak

Inny sposób:

Adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul .

Wienicka 49, 87-800 Włocławek, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 304, Budynek

Administracji.

Komunikacj a elekt roniczna w ymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów  plików , które

nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA I I :  PRZEDMI OT ZAMÓWI ENI A

I I .1)  Nazw a nadana zamów ieniu przez zamaw iającego: Dostawa płynów do ciągłej terapii

nerkozastępczej wraz z dzierżawą aparatów sztuk 3 oraz sprzęt do dializ dla Wojewódzkiego Szpitala

Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
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Numer referencyj ny: DZP/20/2017

Przed w szczęciem postępow ania o udzielenie zamów ienia przeprow adzono dialog t echniczny

nie

I I .2)  Rodzaj  zamów ienia: dostawy

I I .3)  I nformacja o możl iw ości składania ofer t  częściow ych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Ofert y lub w nioski o dopuszczenie do udziału w  postępow aniu można składać w  odniesieniu

do:

wszystkich części

I I .4)  Krót k i opis przedmiotu zamów ienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w  przypadku partnerstw a innow acyjnego -

określenie zapot rzebow ania na innow acyjny produkt , usługę lub roboty budow lane: Przedmiotem

zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów do ciągłej terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą aparatów

sztuk 3 oraz sprzęt do dializ dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego

Popiełuszki we Włocławku przez okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia zawarty jest w załącznikach niniejszego ogłoszenia oraz w SIWZ.

I I .5)  Głów ny kod CPV: 33181000-2

Dodatkow e kody CPV:33181510-0

I I .6)  Całkow ita w artość zamów ienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna

wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

I I .7)  Czy przew iduje się udzielenie zamów ień , o których mow a w  ar t . 67 ust . 1 pkt  6 i 7 lub w  ar t .

134 ust . 6 pkt  3 ustaw y Pzp: nie

I I .8)  Okres, w  którym realizow ane będzie zamów ienie lub okres, na który została zaw arta umow a

ramow a lub okres, na który został  ustanow iony dynamiczny system zakupów :
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Okres w miesiącach: 12

I I .9)  I nformacje dodatkow e:

SEKCJA I I I :  I NFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMI CZNYM,

FI NANSOWYM I  TECHNI CZNYM

I I I .1)  WARUNKI  UDZI AŁU W POSTĘPOWANI U

I I I .1.1)  Kompetencj e lub upraw nienia do prow adzenia określonej  działalności zaw odow ej , o

ile w ynika t o z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

I I I .1.2)  Sytuacj a f inansow a lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

I I I .1.3)  Zdolność t echniczna lub zaw odow a

Określenie warunków: warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał, 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 zamówienia w zakresie dostawy elementów zamkniętego systemu pobierania

krwi oraz materiałów laboratoryjnych o wartości minimum PLN brutto: Tabela nr 2 Część nr 1 200 000,00

PLN Część nr 2 5 000,00 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, Część nr 2 to może wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 1 dostawy w ramach jednego

kontraktu na wartość co najmniej 250 000,00 PLN brutto.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe:

I I I .2)  PODSTAWY WYKLUCZENI A

I I I .2.1)  Podstaw y w ykluczenia określone w  art . 24 ust . 1 ustaw y Pzp

I I I .2.2)  Zamaw iający przew iduje w ykluczenie w ykonaw cy na podstaw ie art . 24 ust . 5 ustaw y

Pzp tak

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=74a862fd-9fa6-4a41-b16a-...

5 z 21 2017-04-03 13:23



Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

I I I .3)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWI ERDZENI A, ŻE NI E PODLEGA ON WYKLUCZENI U ORAZ SPEŁNI A WARUNKI  UDZI AŁU W

POSTĘPOWANI U ORAZ SPEŁNI A KRYTERI A SELEKCJI

Ośw iadczenie o niepodleganiu w ykluczeniu oraz spełnianiu w arunków  udziału w  postępow aniu

tak

Ośw iadczenie o spełnianiu kryter iów  selekcj i

nie

I I I .4)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

9. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,

nie krótszym niż 5 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 IV ust. 1 lit. c SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia

wykazu wykonanych dostaw na zasadach określonych poniżej (w zakresie warunków udziału w

postępowaniu określonych w rozdziale IV ust. 1 lit. a i b SIWZ Zamawiający nie żąda przedłożenia

dokumentów): - wykazu wykonanych dostaw, 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

zamówienia w zakresie dostawy elementów zamkniętego systemu pobierania krwi oraz materiałów

laboratoryjnych o minimalnej wartości brutto wskazanej w rozdziale IV w tabeli nr 2 ust. 1 lit. c, 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
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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)

oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego

porozumienia w sprawie spłat tych należności; d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego

tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; e) 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); f) 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).

10. Wykonawcy zagraniczni: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt 2 lit. a) i b) 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. 2) Powyższe

dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 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
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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. 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. 11. Wykonawca mający siedzibę

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 8 pkt 2 lit. a) niniejszego

rozdziału SIWZ (informacja z Krajowego Rejestru Karnego), składa dokument, o którym mowa w ust. 9 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. 8 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. 12. 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, 2 niniejszego

rozdziału SIWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz oświadczenie wg wzoru

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) oraz dokumenty wskazane w ust. 8 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)

powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 13. Jeżeli jest to niezbędne do
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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. 14.

Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w oświadczeniach wstępnych zgodnie z załącznikiem

nr 3 i 4 do siwz, 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 oświadczeniach wstępnych zgodnie

z załącznikiem nr 3 i 4 do siwz. 15. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie

postępowania o udzielenie zamówienia.

I I I .5)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

I I I .5.1)  W ZAKRESI E SPEŁNI ANI A WARUNKÓW UDZI AŁU W POSTĘPOWANI U:

9. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,

nie krótszym niż 5 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 IV ust. 1 lit. c SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia

wykazu wykonanych dostaw na zasadach określonych poniżej (w zakresie warunków udziału w

postępowaniu określonych w rozdziale IV ust. 1 lit. a i b SIWZ Zamawiający nie żąda przedłożenia

dokumentów): - wykazu wykonanych dostaw, 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

zamówienia w zakresie dostawy elementów zamkniętego systemu pobierania krwi oraz materiałów

laboratoryjnych o minimalnej wartości brutto wskazanej w rozdziale IV w tabeli nr 2 ust. 1 lit. c, 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
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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.

I I I .5.2)  W ZAKRESI E KRYTERI ÓW SELEKCJI :

I I I .6)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1. Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 2. Oświadczenie wstępnie potwierdzające brak przesłanek do

wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 3. Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do

SIWZ. 4. Formularz asortymentowo – cenowy, zgodnie z załącznikami nr 2A do 2B do SIWZ. 5. Formularz

parametrów funkcjonalno – użytkowych zgodnie z załącznikiem nr 2C 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 zobowiązania Podmiotu

Udostępniającego (oryginał w formie pisemnej), które będzie określało: a) zakres dostępnych wykonawcy

zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy

wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu

zamówienia publicznego. ***(ze zobowiązania Podmiotu Udostępniającego powinna wynikać gwarancja

rzeczywistego dostępu wykonawcy do zasobów Podmiotu Udostępniającego) 7. Pełnomocnictwo w formie

oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę przez

ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności ustanowionego

pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 8. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają

wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: b) dokumentów

określonych w rozdziale I ust. 1.5 pkt 6 (tabela nr 1) SIWZ. Wymagania do przedmiotu zamówienia i ważne

dokumenty na potwierdzenie ich spełnienia: Tabela nr 1 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. z 2017r., poz. 211)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,

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=74a862fd-9fa6-4a41-b16a-...

10 z 21 2017-04-03 13:23



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.

I I I .7)  I NNE DOKUMENTY NI E WYMI ENI ONE W pkt  I I I .3)  -  I I I .6)

SEKCJA I V: PROCEDURA

I V.1)  OPI S

I V.1.1)  Tryb udzielenia zamów ienia: przetarg nieograniczony

I V.1.2)  Zamaw iający żąda w niesienia w adium:

nie

I V.1.3)  Przew iduje się udzielenie zaliczek na poczet  w ykonania zamów ienia:

nie

I V.1.4)  Wymaga się złożenia ofert  w  postaci katalogów  elekt ronicznych lub dołączenia do ofer t

katalogów  elekt ronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

I V.1.5.)  Wymaga się złożenia ofer t y w ariantow ej :

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

nie

I V.1.6)  Przew idyw ana liczba w ykonaw ców , którzy zostaną zaproszeni do udziału w  postępow aniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
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Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

I V.1.7)  I nformacje na t emat  umow y ramow ej  lub dynamicznego systemu zakupów :

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

I V.1.8)  Aukcja elekt roniczna

Przew idziane j est  przeprow adzenie aukcj i elekt ronicznej  (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy w skazać elementy, kt órych w artości będą przedmiotem aukcj i elekt ronicznej :

Przew iduje się ograniczenia co do przedstaw ionych w artości, w ynikające z opisu przedmiotu

zamów ienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki

będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
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wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w

zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

I V.2)  KRYTERI A OCENY OFERT

I V.2.1)  Kryter ia oceny ofer t :

I V.2.2)  Kryter ia

Kryteria Znaczenie

CENA 60

TERMIN PŁATNOŚCI 20

TERMIN DOSTAWY 20

I V.2.3)  Zastosow anie procedury, o której  mow a w  art . 24aa ust . 1 ustaw y Pzp (przetarg

nieograniczony)

tak

I V.3)  Negocjacj e z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstw o innow acyjne

I V.3.1)  I nformacje na t emat  negocj acj i z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
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I V.3.2)  I nformacje na t emat  dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

I V.3.3)  I nformacje na t emat  partnerstw a innow acyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie

oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie

kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

I V.4)  Licytacj a elekt roniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania

techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
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Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

I V.5)  ZMI ANA UMOWY

Przew iduje się ist otne zmiany postanow ień  zaw artej  umow y w  stosunku do t reści ofert y, na

podstaw ie której  dokonano w yboru w ykonaw cy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian: 1) Strony

przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy: a. nastąpi

obniżenie ceny; b. nastąpi zwiększenie rabatu; c. 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; d.

nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

pracę - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami

rachunkowymi, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana związana

ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w

życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Podstawą do

dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu,

zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5

pkt 2 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez

niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia

przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp; e. nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -
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Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w

przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego

wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany w

opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny

opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 3 uPzp oraz

wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający

uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we

wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek

opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp; 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. 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
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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.

I V.6)  I NFORMACJE ADMI NI STRACYJNE

I V.6.1)  Sposób udostępniania informacj i o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacj i o charakterze poufnym

I V.6.2)  Termin składania ofer t  lub w niosków  o dopuszczenie do udziału w  postępow aniu:

Data: 12/04/2017, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

I V.6.3)  Termin zw iązania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

I V.6.4)  Przew iduje się uniew ażnienie postępow ania o udzielenie zamów ienia, w  przypadku

nieprzyznania środków  pochodzących z budżetu Unii Europej skiej  oraz niepodlegających zw rotow i

środków  z pomocy udzielonej  przez państw a członkow skie Europej skiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA) , kt óre miały być przeznaczone na sf inansow anie całości lub części zamów ienia: nie
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I V.6.5)  Przew iduje się uniew ażnienie postępow ania o udzielenie zamów ienia, j eżeli środki służące

sf inansow aniu zamów ień  na badania naukow e lub prace rozw ojow e, które zamaw iający zamierzał

przeznaczyć na sf inansow anie całości lub części zamów ienia, nie zostały mu przyznane nie

I V.6.6)  I nformacje dodatkow e:

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni (liczone od dnia otwarcia ofert). 2. Zamawiający nie przewiduje

możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji

elektronicznej. 4. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych

części zamówienia. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 6. Zamawiający nie wymaga dokonania

przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia

ofert częściowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 9. Zamawiający nie

przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w

postępowaniu. 11. Zamawiający nie przewiduje w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z

realizacją zamówienia w rozumieniu art. 29 ust. 4 uPzp. 12. Poprzez ofertę częściową Zamawiający rozumie

ofertę, zawierającą wszystkie pozycje w danej Części zamówienia. 13. Przedmiot zamówienia ma być

dostarczony w opakowaniu producenta. 14. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach

z następującymi danymi : nazwa towaru, ilość, nr serii, datę produkcji i datę ważności do użytku, producent.

15. Wykonawca musi zagwarantować dostępność oferowanego przedmiotu zamówienia przez cały okres

obowiązywania umowy. a) Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr od

2A do 2B 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 załączniku nr od 2A do 2B siwz nie przekroczy 20% ilości przewidzianej w

załączniku nr od 2A do 2B siwz dla danej części. 16. 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.

ZAŁĄCZNI K I  -  I NFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCI OWYCH

Część nr : 1    Nazw a:

1)  Krót k i opis przedmiotu zamów ienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w  przypadku par tnerstw a innow acyjnego -

określenie zapot rzebow ania na innow acyjny produkt , usługę lub roboty budow lane:Aparat do
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ciągłej terapii nerkozastępczej z miejscową antykoagulacją cytrynianową z modułem CI-CA – 3 sztuki. L.p Opis

parametru Wymagane parametry graniczne 1. Hemofiltracja ( CVVH) TAK 2. Wolna ultrafiltracja ( SCUF) TAK 3.

Hemodializa ( CVVHD) TAK 4. Hemodiafiltracja ( CVVHDF) TAK 5. Wysokoobjętościowa hemofiltracja ( HV-HF)

TAK 6. Plazmaferaza (PF) TAK 7. Hemoperfuzja (HP) TAK 8. Komunikacja w języku polski na ekranie TAK 9.

Zasilanie awaryjne na min. 15 min. TAK 10. Zintegrowana pompa strzykawkowa 50 ml TAK 11. Pompa

kontekstowa TAK 12. System bilansujący grawimetryczny TAK 13. Minimum trzy wagi: substytutu, dializatu,

filtratu TAK 14. Dokładność ważenia 1 g TAK 15. Pobór substytutu z 4 worków po 5 l jednocześnie TAK 16.

Wydajność pompy krwi do 500ml/min TAK 17. Pomiar ciśnienia dostępu, powrotu przed hemofiltratem, filtratu

TAK 18. Zakres ciśnienia przed hemofiltrem, 0-750 mmHg TAK 19. Regulacja temperatury substytutu/dializ dla

pełnego zakresu oferowanycvh przepływów ( 35-39)OC TAK 20. Możliwośc wyłączenia ogrzewania płynów TAK

21. Detektor przecieku krwi TAK 22. Dwa niezależne detektory powietrza TAK 23. Możliwość wymiany drenu

żylnego w trakcie zabiegu TAK 24. Dwie pułapki przed i za hemofiltrem TAK 25. Niezależne odpowietrzanie

substytutu, dializatu, filtratu TAK 26. Przepływ susbstytutu do 160 ml/min TAK 27. Moduł cytrynian/ wapń TAK

28. CWHD z regionalną antykoag. Cytrynianową TAK 29. Szkolenia minimum 3 osoby personelu użytkownika w

zakresie obsługi urządzenia TAK 30. Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski TAK 31. Długość

udzielanej gwarancji 12 miesięcy TAK 32. Sprzęt zastępczy w przypadku awarii nie możliwej do usunięcia w

ciągu 48 godzin TAK 33 . Urządzenie fabrycznie nowe lub używane rok produkcji nie wcześniej niż 2016r. TAK

Materiały jednorazowe/ płyny Lp. Opis asortymentu j.m 1. Worki na filtrat 10 litrów z zaworem spustowym 150

worków 2. Rozdzielacz 2x4 do jednoczasowego podłączenia 4 worków substytutu/dializatu 120 szt. 3. Igła

plastikowa typu Spike o długości 72 mm (opakowanie a 100 szt.) 1000 szt. (10 op.) 4. Dwukanałowy silikonowy

cewnik do hemofiltracji o średnicy 11,5 Fr z podłączonym w kanale żylnym przelotowym mandrynem z

końcówkami typu Luer o długościach cewnika: 15 cm; 20 cm; 24cm Dwukanałowy silikonowy cewnik do

hemofiltracji o średnicy 13,5 Fr z podłączonym w kanale żylnym przelotowym mandrynem z końcówkami typu

Luer o długościach cewnika: 15 cm; 20 cm; 24 cm 160 szt. 5. 46,7% Cytrynian sodu do wypełniania kanałów

cewnika dializacyjnego w ampułkach po 5 ml 150 szt. 6. Zestawy do ciągłej hemodializy z regionalną

antykoagulacją cytrynianową składające się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów: •

zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów: • tętniczy, • żylny, • filtratu, • cytrynianu (z końcówką Safe

Lock), • roztworu wapnia (z igłą ,,Spice” z napowietrzaniem); • hemofiltra z polisulfonową błoną

półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m2; • drenu dializatu. 150 szt. 7. Wodorowęglanowy dializat

(wyrób medyczny) o składzie:  Potas 2 lub 4 mmol/l,  Sód 133 mmol/l,  Wapń 0 mmol/l (bezwapniowy)

 Magnez 0.75 lub 1.00 mmol/l,  Fosforany 0 lub 1.25 mmol/l,  Wodorowęglan 20 mmol/l Opakowanie

5.0 litrowy worek dwukomorowy zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza. Worek

powinien posiadać dwa porty do pobierania płynu: 1. typu Luer Lock 2. typu Safe Lock (skrętny) oraz port z

membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu 3500 szt. 8. 4% Cytrynian sodu w workach 1500 ml.
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Opakowanie worek dwukomorowy zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza. Worek

powinien posiadać port do pobierania płynu:  typu Safe Lock (skrętny)  oraz port z membraną do nakłucia

igłą w celu modyfikacji składu 1000 worków

2)  Wspólny Słow nik Zamów ień  (CPV) : 33181000-2, 33181510-0

3)  Wartość części zamów ienia ( j eżeli zamaw iający podaje informacje o w artości zamów ienia) :

Wartość bez VAT:

Waluta:

4)  Czas t rw ania lub t ermin w ykonania: okres w miesiącach: 12

5)  Kryter ia oceny ofer t :

Kryteria Znaczenie

CENA 60

TERMIN PŁATNOŚCI 20

TERMIN DOSTAWY 20

6)  I NFORMACJE DODATKOWE:

Część nr : 2    Nazw a:

1)  Krót k i opis przedmiotu zamów ienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w  przypadku par tnerstw a innow acyjnego -

określenie zapot rzebow ania na innow acyjny produkt , usługę lub roboty budow lane:Lp. Opis

asortymentu j.m 1. Zestaw linie tętniczo – żylne z workiem do hemodializy kompatybilne z aparatem Gambro

AK 96 z workiem. Zestaw powinien zawierać: linię tętniczą (z jeziorkiem wyrównawczym) z segmentem pompy

posiadającym osobne odgałęzienie ciśnienia tętniczego, zabezpieczonym filtrem hydrofobowym; linię żylną (z

jeziorkiem) posiadającą osobne odgałęzienie pomiaru ciśnienia żylnego, zabezpieczonym filtrem hydrofobowym;

zaciski na wszystkich drenach oprócz czujników żylnych i tętniczych; igłę spike (plastikowa) do nakłucia

plastikowej butelki z solą fizjologiczną; worek do odbioru o pojemności 2 l; łącznik umożliwia połączenie obu

drenów celem wykonania recyrkulacji. Zestaw sterylny 150 sztuk 2. Diallizatory sterylizowane promieniami

gamma, z błoną polinephronową o powierzchniach: 1,7 m 2 ,1,9 m², 2,1 m² 150 sztuk 3. Koncentrat płynu

dializacyjnego składnik A w stężeniu 1:34, o składzie: sód 140 mmol/l potas 2,0 – 3,0 mmol/l wapń 1,25 – 1,5

mmol/l kwas octowy 0,8 mmol/l gluko9za 1,0 g/l Pojemność pojemnika 5l 150 sztuk 4. Kapsuła z suchym

ładunkiem wodorowęglanowym kompatybilna z aparatem Gambro AK 96 o pojemności 650 – 760 g 150 sztuk

2)  Wspólny Słow nik Zamów ień  (CPV) : 33181000-2, 33181510-0

3)  Wartość części zamów ienia ( j eżeli zamaw iający podaje informacje o w artości zamów ienia) :
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Wartość bez VAT:

Waluta:

4)  Czas t rw ania lub t ermin w ykonania: okres w miesiącach: 12

5)  Kryter ia oceny ofer t :

Kryteria Znaczenie

CENA 60

TERMIN PŁATNOŚCI 20

TERMIN DOSTAWY 20

6)  I NFORMACJE DODATKOWE:
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