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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359511-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Włocławek: Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej
2017/S 175-359511

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, ulica Lunewil 15, 87–800 Włocławek
Osoba do kontaktów: mgr inż. Dorota Szczupakowska – Specjalista ds. zamówień publicznych
87-800 Włocławek
Polska
Tel.:  +48 542329875
E-mail: przetargi@szpital.wloclawek.pl 
Faks:  +48 542329875
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/62/2017 DOSTAWA MATERIAŁÓW DLA PRACOWNI KARDIOLOGII INWAZYJNEJ ORAZ DZIERŻAWA
APARATU DO ULTRASONOGRAFII WEWNĄTRZWIEŃCOWEJ I DO POMIARU CZĄSTKOWEJ REZERWY
PRZEPŁYWU.

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 – Pracownia Kardiologii Inwazyjnej.
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 materiałów dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej oraz dzierżawa aparatu
do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej i do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu, przez okres 12 miesięcy
licząc od dnia zawarcia umowy na zasadzie zapasu konsygnacyjnego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33123000

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:

II.2.2) Informacje o opcjach

II.2.3) Informacje o wznowieniach

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. Cewniki aspiracyjne-50szt.
Parametry graniczne odcinające:
— wnętrze cewnika pokryte powłoką PTFE ułatwiającą ekstrakcję, dystalna część cewnika impregnowana
powłoką hydrofilną
— cewnik wzmocniony oplotem ze stali nierdzewnej
— wskaźnik przepływu 115.2 cc/min
— całkowita długość cewnika 140 cm
— profil wejścia 0.017‘‘
— crossing profile 0.059‘‘
— kompatybilny z cewnikami prowadzącymi 6F i 7F; prowadnikiem 0.014‘‘
— szaft dystalny: 5.1F, długość: 16,5 cm, szaft proksymalny: 4.2F, długość: 123,5 cm
— światło cewnika: dystalne 0.947mm2, proksymalne 1.040mm2
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— proksymalna średnica zewnętrzna:1,40mm (0.055‘‘)
— dystalna średnica zewnętrzna: 1,7-1,6mm (0.066‘‘-0.063‘‘)
— siła aspiracji: 13,5mN
— cewnik jest w zestawie z dwoma strzykawami aspiracyjnymi 30cc, przedłużaczem z kranikiem,
koszyczkiem
2. Stent chromowo-kobaltowy uwalniający lek Sirolimus z biodegradowalnego polimeru, TES-200szt.
Parametry graniczne odcinające:
— Lek Sirolimus uwalniany jest z laserowo wycinanych kanalików znajdujących na abluminalnej powierzchni
stentu. Pozwala ta na zastosowanie zmniejszonej dawki leku dzięki czemu stent szybko pokrywa się
nabłonkiem.
— Platforma stentu: L605 Co-Cr
— Polimer: 100 % biodegradowalny PLA, pokrycie abluminalne
— Grubość przęseł stentu: 0.0034’’ dla średnic 2.25mm-3.0mm.
0.0038’’ dla średnic 3.5mm-4.0mm
— Długości: 13, 18, 23, 29, 33, 38mm
— Średnice: 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0mm
— Ciśnienie nominalne: 10 atm
3. Cewnik balonowy do leczenia restenozy w stencie- 5 szt.
Parametry graniczne odcinające:
— Balon posiadający 4 rzędy wypustek stabilizujących i zapobiegających wyślizgiwaniu się go ze zmiany.
— Wysoka odporność na przebicia
— RBP: 22 atm
— Dostępne długości: 8mm, 12mm, 16mm
— Dostępne średnice: 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm
— Pokrycie Hydrolubric.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33123000

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. Cewniki diagnostyczne do koronarografii- 4 000 szt.
Parametry graniczne odcinające:
— Cewnik zbrojony na całej długości, dobrze widoczny w skopii,
— zapewniający dobre manewrowanie i obrót,
— miękka końcówka (atraumatyczna),
— duża średnice wewnętrzne (min.: 0,044” dla 4F; 0,050” dla 5F; 0,057” dla 6F),
— wymagana krzywizna TIG dedykowana do dostępu promieniowego oraz krzywizna 3DS
— pokrycie wewnętrzne hydrofilne umożliwiające dobry przepływ
— cewnik posiadający powierzchnię typu Hydro –dynamic zmniejszającą ryzyko spazmu naczyń promieniowych
(dla 6F)
— Dostępne długości 130 cm dla krzywizn typu JL4 oraz JR4 i PIGTAIL.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33123000

3) Wielkość lub zakres

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Część nr 3
1) Krótki opis

1. Cewniki do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej- 20szt.
Parametry graniczne odcinające:
— kompatybilność z prowadnikami 0,014” w systemie Rx monorail
— kompatybilność z cewnikami prowadzącymi 5F
— cewniki elektroniczne
— długość systemu ≥150 cm
— możliwość wizualizacji dystalnych zmian – odległość przetwornika od
końca cewnika < 11 mm
— częstotliwość impulsów ≥ 20 MHz
— umożliwiające wizualizację przepływu krwi (znaczenie kolorem) i
automatyczna analizę składu blaszki (wirtualna histologia)
— konstrukcja eliminująca artefakty: artefakt prowadnika i efekt NURD
— w zestawie z cewnikiem automatyczny system do wysuwania cewnika
z prędkościami regulowanymi 0,5 mm/s i 1 mm/s
2. Prowadniki ciśnieniowe do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu- 30 szt.
Parametry graniczne odcinające:
— prowadnik 0,014 cala z zamontowanym 3 cm od końca detektorem ciśnieniowym
— kompatybilność z cewnikami prowadzącymi 6F i 5F
— dwie długości prowadnika: 185 cm i 300 cm
— dwa rodzaje końcówek prowadnika: prosta oraz końcówka J
3.Wartość czynszu dzierżawnego aparatu do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej i do pomiaru cząstkowej
rezerwy przepływu przez okres 12 miesięcy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33123000

3) Wielkość lub zakres

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Załącznik Nr 2B do SIWZ nr DZP/62/2017
……………………………
Pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – FUNKCJONALNYCH
Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego produktu.
Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić odpowiednie pozycje w kolumnie zatytułowanej
„parametry oferowane”.
— Określenie „TAK” zamieszczone przez Zamawiającego w kolumnie pt. „wymagane parametry graniczne”
oznacza bezwzględną konieczność zachowania danego parametru – w takim przypadku Wykonawca
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zobowiązany jest zamieścić w odpowiedniej komórce kolumny „parametry oferowane” wyłącznie słowo:
„TAK”.
UWAGA: Niniejszy dokument dookreśla zobowiązaniwe wykonawcy i jako taki stanowi część oferty wykonawcy.
Oferta przedstawiająca produkty niespełniające warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w
poniższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.
L.p. Aparat do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej i do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu – Opis parametru
Wymagane parametry graniczne
Parametry oferowane
1 Funkcja pomiaru gradientu przezweżeniowego FFR TAK
2 Cyfrowy format przechowywania i wyszukiwania obrazów na CD, DVD, na wymiennym twardym dysku oraz
na centralnym serwerze szpitala-DICOM TAK
3 Możliwość wyświetlania obrazów w różnych projekcjach: przekroje poprzeczne i wzdłużne TAK
4 Funkcja wspomagania interpretacji światła naczynia oraz obrazowania obecności krwi w naczyniu ChromaFlo
TAK
5 Funkcja analizy składu blaszki miażdżycowej – Virtual Histology TAK
6 Automatyczne rozpoznanie rodzaju sondy/prowadnika TAK
7 Aparat współpracujacy z kompatybilnymi mechanicznymi (45mhz) i elektronicznymi(20 mhz) sondami IVUS
oraz kompatybilnymi prowadnikami do pomiaru FFR TAK
8 Możliwość ultrasonografii naczyń wieńcowych i obwodowych TAK
9 Możliwość drukowania zapisanego obrazu przy użyciu kolorowej drukarki termicznej TAK
10 Kolorowy monitor 18” TAK
11 Wielorazowy system wyciągarki (pullback) o 2 prędkościach 1mm/s i 0,5 mm/s TAK
12 Możliwość uaktualniania oprogramowania (up-grade) TAK
13 Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona TAK
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów
technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów dla Pracowni Kardiologii
Inwazyjnej oraz dzierżawa aparatu do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej i do pomiaru cząstkowej rezerwy
przepływu oferujemy do wydzierżawienia Zamawiającemu na okres obowiązywania umowy objęty 12
miesięczną gwarancją jeden następujący aparat:
Aparat Model – wpisać dokładną nazwę handlową oferowanego modelu Nazwa producenta aparatu
1 aparat
Oferowany przez nas aparat jest zgodny z wyszczególnionymi wyżej przez Zamawiającego parametrami
techniczno –funkcjonalnymi. Oświadczamy, że oferowany aparat jest kompletny, w pełni sprawny i będzie
gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza zakupem asortymentu
wymienionego w załączniku nr 2 do siwz w części nr 3 poz. 1-2).
......................................................... (data i czytelny podpis wykonawcy)
........................................
(miejsce i data wystawienia)
.........................................................
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy).

Część nr: 4
Nazwa: Część nr 4
1) Krótki opis

1. Okludery do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej -30szt.
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Parametry graniczne odcinające:
— zamknięcie mechaniczne
— komponenty rozpuszczalne
— zestaw składający się z 4 komponentów: koszulka, rozszerzacz, urządzenie
zamykające, prowadnik
— zakres rozmiarów umożliwiający zamknięcie naczynia dla wkłucia o
rozmiarze od 6F do 8F.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33123000

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. Balony do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej-10szt
Parametry graniczne odcinające:
— rozmiar ≤ 7,5F
— wymagane wielkości balonu 34 cm3, 40 cm3, dopuszcza się szerszy zakres
— kompatybilne z konsola Datascope system 98
— sterylny zestaw wprowadzający z igłą angiograficzną, rozszerzaczem,
koszulką naczyniową z zastawką hemostatyczną, przedłużaczem
cewnika, drenem ciśnieniowym, strzykawką i zastawką
jednokierunkową
— w komplecie zestawy do mocowania cewników do skóry bez użycia
szwów (na przylepiec).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33123000

3) Wielkość lub zakres

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Część nr 6
1) Krótki opis

1. Stentgrafty do leczenia perforacji tętnic wieńcowych-5 szt.
Parametry graniczne odcinające:
— zakres dostępnych długości 9-26 mm
— zakres dostępnych średnic od 3,0 do 5 mm
— montowane na balonie
— system wprowadzający Rx monorail
kompatybilny z prowadnikami 0,014”
— wykonane z materiału PTFE.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33123000

3) Wielkość lub zakres

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Część nr 7
1) Krótki opis

1. Obłożenia do zabiegów z dostępu przez tętnicę udową i tętnicę promieniową – 2500szt.
Parametry graniczne odcinające:
1) Serweta angiograficzna 4 – otworowa wykonana z włókniny SMS o wymiarach 240 x 380 cm z 2
przezroczystymi krawędziami 60 cm x 380 cm
2 otwory na tt. udowe otoczone paskiem lepnym w świetle otworu o średnicy 12 cm oraz 2 otwory na tt.
promieniową w kształcie elipsy z paskiem lepnym w świetle otworu w rozmiarze 12 x 7 cm.
Warstwa wysokochłonna w polu zabiegowym w rozmiarze min. 140 x 150 cm.
2) Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS, rękawy wykonane z bawełny. Rozmiar XL – 2 sztuki
3) Rękawice bezpudrowe chirurgiczne, rozm. 7 – 1 para
4) Rękawice bezpudrowe chirurgiczne, rozm. 8 – 1 para
5) Powłoka ochronna z gumką w kształcie torby 85 x 90 cm – 1 sztuka
6) Ręcznik wysokochłonny 56 x 80 cm – 2 sztuki
7) Kompresy 10 x 10 cm 8-warstwowe – 10 sztuk
8) Serwety wykonane z 2-warstwowego laminatu 75 x 75 cm – 2 sztuki
9) Miseczka 250 ml z podziałką, przezroczysta – 2 szt.
10) Kleszczyki do mycia pola operacyjnego plastikowe dł. 20 cm – 1 sztuka
11) Strzykawka luer lock 10 ml z białym tłokiem do wstrzykiwania kontrastu – 1 sztuka
12) Rampa 2 – kranikowa testowana do 35 BAR, Kraniki ustawione w wersji OFF – 1 sztuka
13) Dren ciśnieniowy o długości 30 cm, średnica światła 1,5 x 2,7mm – 1 sztuka
14) Skalpel rozm. 11 z przyciskiem umożliwiający obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym
pozwalającym na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w
pozycji bezpiecznej musi być trwała uniemożliwiająca ponowne użycie go. Projekt skalpela musi być zgodny z
dyrektywą unijną 2010/32/UE – 1 sztuka
15) Przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną kompatybilny z posiadanym przez Szpital monitorem.
Połączenie z kablem interfejsowym pinowe, wodoszczelne.
16) dren do oszczędności kontrastu z zastawką bezzwrotną dł. 180 cm z końcówkami męsko – męskimi – 1
sztuka
17) Serweta 2- warstwowa na stolik instrumentariuszki i do zawinięcia zestawu 100 x 150 cm
18) Etykieta samoprzylepna z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentacja
medyczną – 1 szt.
19) osłona na tarczycę jednorazowa-2 szt
2. Cewniki balonowe niskoprofilowe semicompliant- 500szt.
Parametry graniczne odcinające:
— system monorail
— wymagane ciśnienia-nominalne 8 atm i RBP-min. 14atm
— średnice balonów od 1,5mm do 5,5mm
— długości balonu 10-40 mm
— profil maksymalnie – 0,026” dla średnicy balonu 3,0mm
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— typ balonu „semi-compliant”
— dobra widoczność w skopii- dwa markery
— materiał trwały i odporny na uszkodzenia
— mała średnica końcówki cewnika
— możliwość przejścia przez bardzo kręte, zwapniałe i wąskie naczynia
— kompatybilność z prowadnikiem 0.014”
3. Stent kobaltowo – chromowy uwalniający sirolimus bez powłoki polimerowej-50szt.
Parametry graniczne odcinające:
— ilość substancji czynnej 1.2 µg/mm2
— bezpolimerowe pokrycie stentu
— entry profile 0,016”
— crossing profile dla stentu o średnicy 3.0 mm ≤ 0.035”
— minimalny zakres średnic 2.0 – 4.0 mm (min. 7 średnic)
— minimalny zakres długości stentu: od 9 mm do min. 38 mm (min. 8 długości)
— shafty: proxymalny 1,9 F; dystalny 2,5 F
— powłoka hydrofilna
— ciśnienie: RBP 18 atm dla średnic od 2,0 do 3,5 mm, NP. 10 atm dla wszystkich rozmiarów
— długość systemu doprowadzającego min. 145 cm
— recoil max 2 – 3 %
— grubość rozpórek stentu 0,0020” dla średnicy 3.0 mm
— całkowita absorpcja leku w okresie do 90 dni po implantacji stentu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33123000

3) Wielkość lub zakres

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Część nr 8
1) Krótki opis

1. Elektrody do czasowej stymulacji serca- 150szt.
Parametry graniczne odcinające:
— grupa elektrod ES
— typ końca dystalnego: miękki, sztywny
— rozmiar w skali FG/CH: 4F,5F,6F,7F
— konfiguracja końca dystalnego; prosty, zagięty, zagięty typu J
— ilość pierścieni/pól: dwa ( bipolar)
— rozstaw pól: od 2 do 10 mm
— materiał pierścieni: stal kwasoodporna
— długość części roboczej: 110 cm.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33123000

3) Wielkość lub zakres

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 9
Nazwa: Część nr 9
1) Krótki opis

1. Inflatory do cewników balonowych -1 500szt.
Parametry graniczne odcinające:
— wyskalowane do minimum 30 atm
— objętość 25 ml
— ze zbrojonym drenem wysokociśnieniowym długości 30 cm
— z zaworem trójdrożnym wysokociśnieniowym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33123000

3) Wielkość lub zakres

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: Część nr 10
1) Krótki opis

1. Prowadniki do angioplastyki 0,014”-300szt
Parametry graniczne odcinające:
— średnica: 0,014”
— końcówka: prosta i „J”
— długość: 190 i 300cm
— prowadniki stalowe i stopowe
— różne rodzaje prowadników dostosowane do charakteru zmian, ponad 28 rodzajów prowadników
(niezależnie od długości lub krzywizny zagięcia)
— różne sztywności części proksymalnej i środkowej
— dostępność powłoki hydrofilnej i hydrofobowej na całej długości
— prowadniki specjalne do rekanalizacji całkowicie zamkniętych naczyń
— dostępne prowadniki specjalne do rekanalizacji przewlekle zamkniętych naczyń (powyżej 10 rodzajów),
niezależnie od długości lub krzywizny zagięcia
— dostępne prowadniki z taperowanym tipem 0,009”, 0,0105”, 0,012”
2. Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny-pochodna rapamycyny-150szt.
Parametry graniczne odcinające:
— Stent ze stopu kobaltowo-chromowego którego podstawę w ponad 50 % stanowi kobalt a żelazo nie
przekracza 3 %, typu slotted tube
— stent pokrywany analogiem rapamycyny (everolimus)
— grubość ściany stentu 0,0032” dla wszystkich rozmiarów
— długość systemu doprowadzającego 145 cm
— przedział średnic: 2,0–4,0mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25, 3,5; 4,0)
— wymagane długości dla średnicy 3,0: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 i 48 mm
— ciśnienie nominalne max. 11 atm dla wszystkich rozmiarów
— RBP: 18 atm dla wszystkich rozmiarów
— dobry dostęp do bocznic (maksymalna średnica otwarcia pojedynczej celi stentu dla średnicy 3.0 mm
wynosi
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4.0 mm)
— długość stent – to – shoulder (STS) – 0,65 mm
— skrócenie stentu po implantacji: 0,3 % dla 3,0mm
3. Cewniki balonowe wysokociśnieniowe niepodatne ( non compliant ) do doprężania stentów-400szt.
Parametry graniczne odcinające:
— ciśnienie nominalne minimum 12 atm, RBP – minimum 18 atm, przyrost średnicy balonu pomiędzy
ciśnieniem nominalnym a RBP poniżej 5,5 %
— średnice balonów od 2,0- do 5,0 mm
— zakres długości od 8- 30 mm
— długość systemu co najmniej 140 cm
— niski profil balonu 0,027"-0,028" dla średnicy 3,0 mm
— profil końcówki natarcia lesion entry profile 0,017"-0,018"
— kompatybilność z prowadnikiem 0,014’’
— dwa markery określające początek i koniec
— w cewniku prowadzącym 6F możliwość zastosowania techniki kissing baloon.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33123000

3) Wielkość lub zakres

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11
Nazwa: Część nr 11
1) Krótki opis

1. Cewniki prowadzące do PTCA-1500szt.
Parametry graniczne odcinające:
— średnice od 5F do 8F
— średnica wewnętrzna odpowiednio:
≥ 0,058” dla 5F
≥ 0,071” dla 6 F
≥ 0,081” dla 7 F
≥ 0,090” dla 8 F
— zbrojony metalowym oplotem, zapewniającym bardzo dobre podparcie
i przenoszenie skrętu
— pełna gama kształtów i krzywizn (co najmniej 80) umożliwiająca dojście
z tętnic udowych, z tętnicy promieniowej i ramiennej, dojście do
by-passów
— atraumatyczna końcówka, marker widoczny w skopii
— dostępne długości od 80 do 110 cm
— stabilność krzywizny w temperaturze 37°C przez
okres całego zabiegu
— możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33123000

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12
Nazwa: Część nr 12
1) Krótki opis

1. Prowadniki angiograficzne hydrofilne- 200szt.
Parametry graniczne odcinające:
— średnica 0,035”
— dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia ( taper) short=1 cm, regular=3 cm oraz long=5 cm
— końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia
— rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1,
odporny na odkształcenia i na złamanie struktury podłużnej
— w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe
— trwała powłoka hydrofilna na całej długości
— atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu
— dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej
— dostępne w opcji z kształtowalną końcówką
— długość 180 cm.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33123000

3) Wielkość lub zakres

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13
Nazwa: Część nr 13
1) Krótki opis

1. Stenty do bifurkacji do stentowania zmian ostialnych w bocznicach- 10szt.
Parametry graniczne odcinające:
— stent kobaltowo-chromowy
— stent przeznaczony do jednoczasowego stentowania tętnicy głównej i bocznicy
— stent posiada trzy odcinki o różnej strukturze: do naczynia głównego, przejściowy i do bocznicy
— kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F i 6 F
— 4 markery platynowo-irydowe oznaczające granice stref stentu: 2 na proksymalnym i dystalnym końcu oraz 2
w centralnej części
— Grubość przęsła: 0.0033”
— Materiał balonu: nylon
— Średnice (bocznica – naczynie główne) / długości: 2.5 – 2.5mm/19mm; 2,5 – 3,0mm/19mm; 2,5 –
3,5mm/19mm; 3,0 – 3,5m/18mm; 3,5 – 4,0mm/18mm
— Ciśnienie nominalne: 8 atm (dla średnicy 2.5 – 2.5mm i 3,5 – 4,0mm); 10atm dla pozostałych
— Ciśnienie RBP: 14 atm
— Profil stentu 1,12mm
2. Prowadniki do angioplastyki 0,014”- 1000szt.
Parametry graniczne odcinające:
— Średnica 0,014”
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— Prowadnik wykonany ze stali 316L
— Dystalna część prowadnika upleciona z 15 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą
manewrowalność oraz czucie prowadnika
— Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu
— Sztywność końcówki 0,5 g; 0,7g; 0,8g
— Końcówka cieniująca 3cm (platyna)
— Kształt końcówki: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 3cm oraz J
— Pokrycie hydrofilne SLIPCOAT® na oplocie, dostępna wersja z pokryciem polimerowo-hydrofilnym
— Szaft prowadnika pokryty PTFE
— Dostępne długości: 180cm, 190 cm i 300cm
— Prowadnik uniwersalny do zabiegów prostych i w naczyniach o krętej anatomii oraz zabiegów w ciasnych
zmianach
3. System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych- 5szt.
Parametry graniczne odcinające:
— Zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik
— Rozmiar 3,2 F, 6F – 7F
— Zakres pracy: 2 – 45 mm
— Długość pętli 120 i 175 cm
— Długość cewnika 100 i 150 cm
— System składający się z trzech połączonych ze sobą pętli nitinolowych
— System umożliwiający także repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki
fibrynowej
— Duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1
— Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi doskonałą widoczność w skopii
— Cewnik wykonany z FEP (Teflonu) odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą o 15 stopni
umożliwiającą sterowanie systemem
4. Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny-pochodna rapamycyny- 200szt.
Parametry graniczne odcinające:
— stent kobaltowo – chromowy wykonany ze stopu L-605
— stent wycinany laserowo typu „slotted tube”
— kompatybilny z prowadnikiem 0,014”
— kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F (0,058”)
— dostępne średnice stentu: 2,25mm; 2,5mm; 2,75mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 4,5mm
— dostępne długości stentu: 8mm; 12mm; 16mm; 20mm; 25mm; 31mm; 38mm; 46 mm
— stent uwalniający Sirolimus; lek zawieszony w nośniku będącym kwasem organicznym zapewniającym
równomierną i kontrolowaną dystrybucję leku na długości zmiany oraz w ścianie naczynia
— dawka leku 0,9µg/mm2
— system uwalniania leku bez udziału polimeru: lek uwalniany ze specjalnych kanalików w przęsłach stentu
mający bezpośredni kontakt ze ścianą naczynia (lek nie jest uwalniany do krwi)
— —pokrycie Bio Inducer Surface zapobiegające uwalnianiu się jonów metali do krwi oraz przyspieszające
endotelizację stentu
— brak skracania się stentu w trakcie rozprężania
— elastic recoil 2 – 7 %
— grubość ściany stentu 80µm (0,0031”)
— ciśnienie nominalne 9atm
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— ciśnienie RBP 18atm
— ciśnienie ABP 24atm
— długość robocza cewnika 142cm
— 4 markery: 2 zintegrowane ze stentem na jego końcach oraz 2 na cewniku balonowym
— specjalna konstrukcja balonu zapobiegająca efektowi „dog bone”
— crossing profile 0,039” dla średnicy stentu 3,0mm
— siła radialna 18,37psi
— różna ilość cel na obwodzie stentu w zależności od średnicy: 4 cele dla średnic 2,5mm – 2,75mm; 5 cel dla
średnic 3,0mm – 3,5mm oraz 6 cel dla średnicy 4,0mm – 4,5mm
— doskonały dostęp do bocznicy: powierzchnia celi przy średnicy nominalnej dla stentu 3,0mm wynosi
1,3mm2
5. Stenty wieńcowe kobaltowo – chromowe- 20szt.
Parametry graniczne odcinające:
— stent kobaltowo – chromowy wykonany ze stopu L-605
— stent wycinany laserowo typu „slotted tube”
— stent z powłoką opartą na węglu pirolitycznym przyspieszającą endotelizację i eliminującą uwalnianie się
jonów metali do krwi
— stent o konstrukcji zamknięto komórkowej
— możliwość wyłączenia DAT i zastąpienia jej aspiryną potwierdzona badaniem klinicznym
— stent posiadający zintegrowane markery (po jednym na każdym końcu stentu)
— średnice stentu: 2,25mm; 2,50mm; 2,75mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 4,5mm
— długości stentu: 7mm; 12mm; 16mm; 20mm; 24mm dla średnicy 2,25mm; 8mm; 12mm; 16mm; 20mm;
25mm dla średnicy 2,5 i 2,75mm; 8mm; 12mm; 16mm; 20mm; 25mm; 31mm dla średnic 3,0 – 4,0mm oraz
12mm; 16mm; 20mm; 25mm i 31mm dla średnicy 4,5mm
— system dostawczy o różnych konstrukcjach dedykowanych do różnych średnic stentu
— pokrycie hydrofilne na systemie dostawczym
— kompatybilny z prowadnikiem 0,014”
— kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich średnic
— ciśnienie nominalne 9bar
— ciśnienie RBP 18bar
— ciśnienie ABP 24atm
— grubość przęseł stentu 70-80µm
— zerowe skracanie stentu przy implantacji
— konstrukcja balonu zapobiegająca efektowi „dog bone”
— szaft proksymalny o konstrukcji zapewniającej wyjątkową łatwość dostarczania
— profil stentu dla 3,0 mm 0,038” (0,097 mm)
— pokrycie ściany naczynia przez stent 11-15 %
— szaft dystalny 2,7F, proksymalny 1,78F dla średnicy 2,25-2,75mm oraz 1,9 F dla średnic 3,0-4,5 mm
— siła radialna 16,16psi
— elastic recoil 2 – 7 %
— wystawanie balonu poza krawędź stentu 0,4mm
— różna ilość cel na obwodzie stentu w zależności od średnicy: 4 cele dla średnic 2,25mm – 2,75mm; 5 cel dla
średnic 3,0mm – 3,5mm oraz 6 cel dla średnicy 4,0mm – 4,5mm
— wystawanie balonu poza stent 0,4mm
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— doskonały dostęp do bocznicy: powierzchnia celi przy średnicy nominalnej dla stentu 3,0mm wynosi
1,5mm2
— długość systemu wprowadzającego (szaftu) 142cm
6. Cewnik balonowy pokryty lekiem- 5szt.
Parametry graniczne odcinające:
— typ rapid exchange
— długość użytkowa szaftu 140cm,
— kompatybilny z prowadnikiem 0,014”
— ciśnienie nominalne 6bar
— ciśnienie RBP 14 – 16bar
— ciśnienie ABP 22 – 24bar
— średnica szaftu proksymalnego 1,8F / dystalnego 2,5F – dla balonu o średnicy 3,0mm
— profil końcówki 0,016”
— średnice balonu 2,00mm; 2,25mm; 2,50mm; 2,75mm; 3,00mm; 3,50mm; 4,00mm
— długości balonu 15mm; 20mm; 25mm; 30mm
— długość szaftu dystalnego (segmentu RX) 25cm
— materiał balonu Poliamid odporny na zadrapania i uszkodzenia
— balon uwalniający Paklitaksel
— pokrycie Bioshell
— czas do uzyskania optymalnej koncentracji leku w ścianie naczynia: 45 sekund
— dawka leku: 3µg/mm2 powierzchni balonu
7. Prowadniki ciśnieniowe do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu ( przenośny aparat pomiarowy w cenie
zestawu)- 20szt.
Parametry graniczne odcinające:
— Hydrofilny prowadnik ciśnieniowy o średnicy 0,014''
— Sygnał ciśnienia dystalnego przesyłany światłowodem
— Długość prowadnika 175 cm
— Konstrukcja prowadnika z rdzeniem nitinolowy umieszczonym w tubie ze stali nierdzewnej
— 3,5 cm widoczna w skopii i elastyczna końcówka.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33123000

3) Wielkość lub zakres

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14
Nazwa: Część nr 14
1) Krótki opis

1. Prowadniki ciśnieniowe do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu ( przenośny aparat pomiarowy w cenie
zestawu)- 20szt.
Parametry graniczne odcinające:
— prowadnik pomiarowy zbudowany na bazie prowadnika angioplastycznego
typu Ballance Middle Weight (BMW),
— PTFE na części sztywnej,
— powłoka hydrofilna na części elastycznej: 31cm,
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— koncówka dystalna, platynowa dobrze widoczna w obrazie RTG,
do manualnego kształtowania: 3cm,
— hydrofobowa koncówka proksymalna (3 styki) wstępnie osadzona w konektorze do aparatu
(możliwość demontażu i zastosowania prowadnika pomiarowego jako prowadnika
angioplastycznego 0,014”),
— długość prowadnika 175cm,
— prowadnik przystosowany do pomiaru FFR, CFR oraz temperatury wewnątrznaczyniowej
— prowadniki bezprzewodowe – dane przesyłane z prowadnika do aparatu pomiarowego w
technologii radiowej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33123000

3) Wielkość lub zakres

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15
Nazwa: Część nr 15
1) Krótki opis

1. Cewniki balonowe semicompliant- 400szt.
Parametry graniczne odcinające:
— typ ,,rapid exchange” monorail
— RBP min. 14 atm dla rozmiarów 2,5 – 4,0 mm
— profil maksymalnie 0,026” dla 3.0mm
— średnice od 1,5 do 5,5 mm, dopuszcza się szerszy zakres
— balony o średnicy do 5,5 mm kompatybilne z cewnikami prowadzącymi
6F
— długości w zakresie od 10 do 40 mm
— możliwość przejścia przez bardzo kręte, zwapniałe i wąskie naczynia
2. Stenty uwalniające lek antyproliferacyjny-300szt.
Parametry graniczne odcinające:
— Średnice stentu 2 – 4.50 mm
— Długości stentu 8 – 40 mm (dla średnic od 2,5 do 4,5 mm) (8,10,12,15,18,22,25,29,34,36,38,40)
— Utrata długości przy rozprężaniu < 0,5 %
— Ciśnienie nominalne dla stentu 3.0 8 atm
— Ciśnienie RBP dla stentu 3.0 16atm, dostępne wersje 14 i 18 atm.
— Grubość ściany stentu 0.07 mm
— Profil przejścia (stent 3.0mm) 0.034”
— Średnica systemu w części dystalnej 2,5F
— Średnica systemu w części proksymalnej 1,8F
— Dostępna wersja powlekana biodegradowalnym polimerem uwalniającym paklitaksel
3. Prowadniki diagnostyczne długie hydrofilne- 2 500szt.
Parametry graniczne odcinające;
— średnica – 0,032”, 0,035”, 0,038’
— końcówka J lub prosta
— długość od 150 do 260 cm
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4. Zestawy: Igły tępe metalowe + torquer- 1300szt.
Parametry graniczne odcinające:
— igły metalowe nierdzewne z tępą końcówką
— kompatybilne z prowadnikiem 0,014”
— torquery do manipulowania prowadnikiem
kompatybilne z prowadnikami o średnicy 0,014”
5. Zastawki typu Y connector- 1 300szt.
Parametry graniczne odcinające:
— światło o średnicy do 9 F
— gumowa uszczelka
— adapter umożliwiający rotację bez utraty szczelności
6. Koszulki naczyniowe długie z zastawką, w zestawie z igłą i prowadnikiem- 800szt.
Parametry graniczne odcinające:
— długość min. 20 cm dla średnic ≥ 6F
— kompatybilna z prowadnikiem 0,038”
— zawór zapewniający szczelność
— średnice 5F, 6F, 7F, 8F
7. Koszulki naczyniowe krótkie z zastawką, w zestawie z igłą i prowadnikiem- 200szt.
Parametry graniczne odcinające:
— długość 11 cm
— kompatybilna z prowadnikiem 0,038”
— zawór zapewniający szczelność
— średnice 5F,6F,7F,8F
8. Introduktor promieniowy z zastawką w zestawie z opaską uciskową, igłą i prowadnikiem- 1 700szt.
Parametry graniczne odcinające:
— zawór zapewniający szczelność
— średnice 5F,6F
— długość 7-10 cm
9. Przedłużacz wysokociśnieniowy –długość 150 cm, maksymalne dopuszczalne ciśnienie 8 MPa
— 50szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33123000

3) Wielkość lub zakres

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16
Nazwa: Część nr 16
1) Krótki opis

1. Stenty platynowo- chromowe uwalniające lek antymitotyczny- 300szt.
Parametry graniczne odcinające:
średnice 2.25 -4.00mm (2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00)
długości 8-38mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38mm) z pominięciem rozmiaru 2.25 x 38mm
stop platynowo-chromowy (PtCr) – zawartość platyny 33 % wagi.
pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z trwałego polimeru akrylowo-fluorowego
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ciśnienie nominalne 11 atm
ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2.25 -2.75 i 16atm dla 3.0 – 4.0mm
stosunek powierzchni stentu do naczynia 12,5-15,1 %,
profil końcówki natarcia lesion entry profile – 0.018” dla wszystkich rozmiarów
profil stentu z balonem dla średnicy 3.0 mm max. 0.040”,
długość balonu poza stentem („balloon overhang”) 0.4mm
recoil max. 3 %
duża siła radialna min. 0.26 N/mm
możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 5 %
dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.17mm)
możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury
o 2.25 do 2.75;
o 2.50-2.75 do 3.50;
o 3.00-3.50 do 4.25;
o 4.00 do 5.75;
2. Cewniki balonowe wysokociśnieniowe niepodatne (noncompliant) do doprężania stentów- 300szt.
Parametry graniczne odcinające:
średnice 2.00 -5.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.0)
długości 6-20mm (6, 8, 12, 15, 20) oraz 30mm dla średnic 2.00 – 4.00mm
dwusegmentowa budowa shaft’u wewnętrznego
ciśnienie nominalne 12atm.
ciśnienie RBP 20atm dla 2.00-4.00 18atm dla 4.50-5.00 (RBP dla 3.00 – 20atm)
profil końcówki natarcia lesion entry profile – 0.017” dla wszystkich rozmiarów
duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu), przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o
mniej niż 5,5 % dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.16mm)
3. Cewniki balonowe niskoprofilowe do predylatacji:- 300szt.
Parametry graniczne odcinające:
średnice 1.20 -4.00mm (1.20, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00)
w średnicy 1.20 oraz 1.50mm dostępne dwie sztywności szaftu do zmian krętych i CTO (Push)
długości 8-20mm (8, 12, 15, 20) oraz 30mm dla średnic 2.0 – 4.0mm
dostępne dwa typy balonów: Monorail i OTW we wszystkich rozmiarach
hydrofilne pokrycie shaft’u
ciśnienie nominalne 6atm.
ciśnienie RBP 18 atm dla 1.20mm, 14atm dla 1.50-3.25 oraz 12atm dla 3.50-4.00
profil końcówki natarcia lesion entry profile – 0.017” dla wszystkich rozmiarów
możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o ponad 6 % dla wszystkich
rozmiarów
4. Zastawy do protekcji dystalnej – 5szt.
Parametry graniczne odcinające:
— system do protekcji dystalnej działający na
zasadzie filtra o średnicy por ≤ 110 mikronów
— system na prowadniku 0,014”
— jeden rozmiar pasujący do naczyń o średnicy od
3,5 do 5,5 mm
— sterowalna końcówka prowadnika
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— dobra manewrowalność
— kompatybilność z cewnikami prowadzącymi 6F
5. Cewnik balonowy tnący – 5szt.
Parametry graniczne odcinające:
średnice 2.00 -4.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00)
długości 6-15mm (6, 10, 15)
ciśnienie nominalne 6atm.
ciśnienie RBP 12atm
profil końcówki natarcia lesion entry profile – 0.020” dla wszystkich rozmiarów
liczba aterotomów (ostrzy) na obwodzie: 3 dla rozmiarów 2.00 – 3.25mm i 4 dla rozmiarów 3.50 – 4.00mm.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33123000

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:
Tabela nr 3 do siwz:
Część nr 1 – 3932,00 PLN ,Część nr 9 – 1281,00 PLN,
Część nr 2 – 2000,00 PLN ,Część nr 10 – 4663,00 PLN,
Część nr 3 – 2806,00 PLN ,Część nr 11 – 3540,00 PLN,
Część nr 4 – 234,00 PLN ,Część nr 12 – 332,00 PLN,
Część nr 5 – 440,00 PLN ,Część nr 13 – 10116,00 PLN,
Część nr 6 – 290,00 PLN ,Część nr 14 – 940,00 PLN,
Część nr 7 – 9350,00 PLN ,Część nr 15 – 9414,00 PLN,
Część nr 8 – 258,00 PLN ,Część nr 16 – 6830,00 PLN,
2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą i być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądzu musi być załączone do oferty w oryginale zapakowane w
oddzielnej kopercie z adnotacją: Wadium nr sprawy: DZP / 62 / 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 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Poręczenie
winno być ważne przez okres związania ofertą, który wynosi 60 dni od daty określonej jako data składania
ofert.
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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/62/2017 – Dostawa materiałów dla Pracowni
Kardiologii Inwazyjnej oraz dzierżawa aparatu do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej i do pomiaru cząstkowej
rezerwy przepływu”.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Oferta wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 7b uPzp.
8. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium:
a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania
z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a
uPzp;
b) Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w
sprawie zamówienia publicznego;
c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 uPzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
12. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

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

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

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Tabela nr 1 – do siwz
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 (wykonawca powinien złożyć wszystkie poniższe
dokumenty)
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: 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 3 SIWZ Zamawiający
wymaga przedłożenia wykazu wykonanych dostaw na zasadach określonych poniżej (w zakresie warunków
udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VII ust. 1 pkt 1 i 2 SIWZ Zamawiający nie żąda przedłożenia
dokumentów):
a) wykazu wykonanych dostaw objętych przedmiotem zamówienia (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 w zakresie objętym przedmiotem zamówienia o minimalnej wartości brutto
wskazanej w tabeli w rozdziale VII ust. 1 pkt 3 SIWZ w ramach jednego kontraktu odpowiednio dla 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 warunku obliczonych dla danych Części wymienionych w rozdziałe VII ust. 1 pkt 3 odpowiednio
dla każdej części wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 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
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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
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
e) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
f) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
g) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
3) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
II. Wykonawcy zagraniczni:
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 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
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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.
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. I 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. 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. 1 niniejszego 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



Dz.U./S S175
13/09/2017
359511-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 23 / 31

13/09/2017 S175
http://ted.europa.eu/TED

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

23 / 31

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.
VIII. 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.
IX. 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
X. 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.
XI. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
XII. 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.
XIII. 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.
XIV. W przypadku jeżeli podwykonawca udostępnia swoje zasoby wykonawcy zastosowanie mają
postanowienia rozdziału VIII SIWZ.
XV. 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:
1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
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:
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Tabela nr 2:
Część nr 1 -106 000,00 PLN, Część nr 9 -34 000,00 PLN,
Część nr 2 -54 000,00 PLN, Część nr 10 -125 000,00 PLN,
Część nr 3 -75 000,00 PLN, Część nr 11 -95 000,00 PLN,
Część nr 4 -6 000,00 PLN ,Część nr 12 -8 000,00 PLN,
Część nr 5 -11 000,00 PLN ,Część nr 13 -273 000,00 PLN,
Część nr 6 -7 000,00 PLN ,Część nr 14 -25 000,00 PLN,
Część nr 7 -252 000,00 PLN, Część nr 15 -254 000,00 PLN,
Część nr 8 -6 000,00 PLN ,Część nr 16 -184 000,00 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 2, część nr 10 i część nr 16 to może wykazać się
doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 1 dostawy w ramach jednego kontraktu na wartość co najmniej 363
000,00 PLN brutto.

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 BRUTTO. Waga 60
2. TERMIN PŁATNOŚCI. Waga 20
3. TERMIN DOSTAWY. Waga 20

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

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DZP/62/2017

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
25.10.2017 - 10:00



Dz.U./S S175
13/09/2017
359511-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 25 / 31

13/09/2017 S175
http://ted.europa.eu/TED

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

25 / 31

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: 25.10.2017 - 11:00
Miejscowość:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku (Budynek
dawnej Stacji Pogotowia Ratunkowego) ul. Lunewil 15, 87-800 Włocławek. Dział Zamówień Publicznych i
Zaopatrzenia piętro I – Sala Konferencyjna.
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. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian:
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 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę – Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto w przypadku
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana cen netto związana ze zmianą wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego
wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca
musi udowodnić Zamawiającemu, że ww. zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę;
d) nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – Zamawiający dopuszcza możliwość
wzrostu cen jednostkowych netto w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana
cen netto związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż
z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że ww. zmiana będzie miała
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
e) nastąpi zmiana stawki podatku VAT – Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto
w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki
podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę
stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji;
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f) nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;
g) zmiany terminu obowiązywania umowy, w przypadku wskazanym w:
— § 7 ust. 3 umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ;
— § 11 ust. 3 i 4 stanowiący załącznik nr 5a do SIWZ.
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;
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. KORZYSTANIE PRZEZ WYKONAWCĘ ZE ZDOLNOŚCI TECHNICZNYCH LUB SYTUACJI
EKONOMICZNEJ INNYCH PODMIOTÓW
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1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 uPzp.
4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
II. 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, Formularz początkowego stanu zapasów wg Załącznika nr 2A, Formularz
parametrów techniczno-funkcjonalnych wg Załącznika nr 2B (Uwaga: dot. części nr 3) do niniejszej specyfikacji
oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ, w szczególności w
zakresie określonym w rodziale IX SIWZ (ETAP SKŁADANIA OFERTY);
3. Oferta ma być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz być
podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (dotyczy również wszystkich załączników do
oferty).
4. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych
dokumentów załączonych przez wykonawcę. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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 materiałów dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej oraz dzierżawa aparatu do ultrasonografii
wewnątrzwieńcowej i do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu. Znak postępowania: DZP/62/2017. Nie
otwierać przed dniem 23.10.2017r. godz. 11:00”.
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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”.
III. TAJMENICA PRZEDSIĘBIORSTWA
1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być
one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. W wypadku, gdy Wykonawca nie wykaże zasadności zastrzeżenia informacji, informacje te
zostaną odtajnione.
3. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.
4. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę
przedsiębiorstwa wraz z dokumentem potwierdzającym, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości
dokumentów na zasadach określonych w ustawie.
5. Wszelkie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy muszą być specjalnie oznakowane
i zaleca się, aby były spięte oddzielnie, np.: w skoroszycie miękkim.
IV. Informacje dodatkowe
1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części. Poprzez ofertę częściową Zamawiający
rozumie: ofertę zawierającą wszystkie pozycje w części zamówienia.
2. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, które można udzielić jednemu Wykonawcy.
3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony w opakowaniu producenta.
4. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa towaru,
ilość, data produkcji, data ważności do użytku, producent.
5. Wykonawca musi zagwarantować dostępność oferowanego przedmiotu zamówienia przez
cały okres obowiązywania umowy.
6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do siwz dla danej części)
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 2 dla danej części ,nie przekroczy 20 % ilości przewidzianej w
załączniku nr 2 dla danej części.
7. 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.
8. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub jego
podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania
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obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy lub w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej wskazanym
zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności które pozwolą lub przyczynią się do pełnej
realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.
V. 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 do SIWZ;
4. Formularz początkowego stanu zapasów, zgodnie z załącznikiem nr 2A do SIWZ;
5. Formularz parametrów techniczno-funkcjonalnych, zgodnie z załącznikiem nr 2B do SIWZ (UWAGA: dot.
części nr 3);
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 rodziale III pkt 8 (tabela nr 1) SIWZ;
b) dla wszystkich części zamówienia (za wyjątkiem części nr 5) co najmniej 1 próbki. Próbki należy dostarczyć
na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku,
ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek Pracownia Kardiologii Inwazyjnej.
Dostarczone próbki winny być umieszczone w odrębnym od Oferty opakowaniu i odpowiednio oznaczone:
„PRÓBKI do postępowania przetargowego DZP/62/2017 pod nazwą: „Dostawa materiałów dla Pracowni
Kardiologii Inwazyjnej oraz dzierżawa aparatu do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej i do pomiaru cząstkowej
rezerwy przepływu”. Próbki są materiałem zużywalnym i nie podlegają zwrotowi’
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.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez Podmiot Udostępniający zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec Podmiotu Udostępniającego podstawy
wykluczenia na podstawie oświadczenia złożonego bezpośrednio przez Podmiot Udostępniający w ramach
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odrębnie (wykonawca składa oddzielne oświadczenie – JEDZ) wypełnionego oświadczenia JEDZ, zgodnie ze
wzorem który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca jest zobligowany do przedłożenia przedmiotowego
oświadczenia Podmiotu Udostępniającego w ramach składanej oferty.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, który ma lub miał interes
prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
b) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
c) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
d) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
3. Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) Odwołanie wsnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których
wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
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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:
11.9.2017


