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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127657-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Stalowa Wola: Wsparcie czynnościowe
2018/S 058-127657

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4
Stalowa Wola
37-450
Polska
Osoba do kontaktów: Agata Mazur
Tel.:  +48 158433397
E-mail: zam-publ@szpital-stw.com 
Faks:  +48 158433397
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-stw.com

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpital-stw.com
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w
Stalowej Woli

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Cykliczne dostawy dializatorów, linii krwi, igieł do dializ, cewników, koncentratów, materiałów zużywalnych,
opatrunków dla Stacji Dializ wraz z dzierżawą aparatów do hemodializy oraz cykliczne dostaw
Numer referencyjny: Spr. 370 ZP/2018

II.1.2) Główny kod CPV
33180000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:zam-publ@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com
www.szpital-stw.com
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy dializatorów, linii krwi, igieł do dializ, cewników, koncentratów,
materiałów zużywalnych, opatrunków dla Stacji Dializ wraz z dzierżawą aparatów do hemodializy oraz cykliczne
dostawy materiałów i roztworów do ciągłej terapii nerkozastępczej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej
Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w ramach 11 zadań.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w formularzu cenowym Załączniku nr 2 do
SIWZ, parametrach technicznych Załączniku nr 3 (dotyczy zadania nr 1 poz. 1) oraz Załączniku nr 3 A Serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 1 - Aparat do hemodializy oraz materiały zużywalne do aparatów
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33180000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli,
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 1 - Aparat do hemodializy oraz materiały zużywalne do aparatów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w trybie pilnym / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 2 – Igły dializacyjne tętnicze
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33180000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli,
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 2 – Igły dializacyjne tętnicze.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w trybie pilnym / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 3 – Dializatory kapilarne z błoną syntetyczną
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33180000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli,
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 3 – Dializatory kapilarne z błoną syntetyczną.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w trybie pilnym / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 4 – Cewnik dwuświatłowy w zestawie
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33180000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli,
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 4 – Cewnik dwuświatłowy w zestawie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w trybie pilnym / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 5 – Koncentrat kwaśny
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33180000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli,
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 5 – Koncentrat kwaśny.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w trybie pilnym / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 6 – Igły do HD bezpieczna z plastikową osłoną zabezpieczającą ostrze po iniekcji
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33180000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli,
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 6 – Igły do HD bezpieczna z plastikową osłoną zabezpieczającą ostrze po iniekcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w trybie pilnym / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 7 - Dializatory kapilarne z błoną polisulfonową
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33180000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli,
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 7 - Dializatory kapilarne z błoną polisulfonową.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w trybie pilnym / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 8 - Opatrunki ze spongostanem
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33180000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli,
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 8 - Opatrunki ze spongostanem.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w trybie pilnym / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 9 - Materiały do ciągłej terapii nerkozastępczej
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33180000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli,
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 9 - Materiały do ciągłej terapii nerkozastępczej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w trybie pilnym / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 10 - Roztwory do ciągłej terapii nerkozastępczej
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33180000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli,
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 10 - Roztwory do ciągłej terapii nerkozastępczej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w trybie pilnym / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 11 - Dializatory polisulfonowe z błoną helixonową
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33180000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli,
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 11 - Dializatory polisulfonowe z błoną helixonową.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w trybie pilnym / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 8
II. Na termin składania ofert: 1). Wstępne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania
składanych na druku JEDZ przez wykonawcę, uczestników konsorcjum lub podmiot udostępniający zasoby na
podstawie art. 22a ustawy Pzp.
2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
3) Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców,
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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III. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający
przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień oświadczeń lub dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
2) 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
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) 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 ustawy;
5) oświadczenia wykonawcy – Zał nr 6 do SIWZ;
6) oświadczenia 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 - Zał. nr 5 do SIWZ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
7) Inf. na temat Wykonawców zagranicznych, w tym dokumentów przez nich składanych, znajdują się w SIWZ
rozdz. XI. pkt 5

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada: dokument
potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN.
Jeżeli wysokość sumy gwarancyjnej nie jest wyrażona w PLN Zamawiający przeliczy waluty wg średniego kursu
NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Zamawiający nie dopuszcza sumowania kwot w zakresie sum
gwarancyjnych w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
II. Na termin składania ofert: 1) Wstępne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania
składanych na druku JEDZ przez wykonawcę, uczestników konsorcjum lub podmiot udostępniający zasoby na
podstawie art. 22a ustawy pzp.
2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. zgodnie z art. 25a ust. 3 Pzp.
3) Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców, zgodnie z art. 25a ust 5 Pzp.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
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udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. zgodnie z art. 25a ust. 6 Pzp.
IV. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający
przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień oświadczeń lub dokumentów. 1 Dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną prze zamawiającego
spełniające wymagania określone w rozdz.I X ust. 1 pkt 2)b) SIWZ. 2 Kopię koncesji lub zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem. Jeśli dotyczy zgodnie z treścią Załącznika nr 7
VI. Inf. Dla wykonawców zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom określone
w rozdz. IX. pkt. 3 SIWZ.
VII. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia informacje dla nich określone w rozdz. XV
pkt. 15 SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający żąda, założenia wraz z ofertą:
a) Oświadczenia, że oferowany w ramach w/w postępowania asortyment posiada pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu i odpowiada wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 20.5.2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.
U. z 2017 roku, poz. 211) oraz na każde żądanie Zamawiającego przedstawi w/w dokumenty dla wskazanego
asortymentu dostaw - Załącznik nr 7
b) Parametry techniczne aparatów – Załącznik nr 3
c) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia – Załącznik nr 3 A

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Istotne postanowienia umowy zostały określone w Załączniku nr 8 do SIWZ. Zmiany zgodnie z §9 wzoru
umowy:
1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałości cen dla poszczególnego asortymentu przez cały okres
trwania umowy z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania w następujących
przypadkach i zakresie:
1) obniżenia cen jednostkowych poszczególnych materiałów zużywalnych w przypadku obniżki cen,
2) zmiany obowiązującej stawki VAT, o procent +/- zmienionej ustawowo stawki podatku,
3) zakończenia lub wstrzymania produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia,
o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia umowy, dopuszcza się zmianę na nowy produkt
spełniający wszystkie wymogi Zamawiającego - po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie,
4) zmiany nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych
określonych w umowie,ciąg dalszy w § 9 umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/05/2018
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/05/2018
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej
Woli, ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 7. Otwarcie
ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa
termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Uprawnieni do prowadzenia czynności otwarcia ofert są członkowie komisji przetargowej powołani
zarządzeniem 63/2017.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy PZP.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie Zał. nr 5.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Dokumenty składające się na ofertę:
a) formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego Zał. Nr 1 do SIWZ,
b) formularz cenowy wg Zał. nr 2 do SIWZ.
c) Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 4 do
SIWZ
d) wadium w wielkości i formie zgodnej z XIII SIWZ
e) Oświadczenie o posiadaniu pozwolenie na dopuszczenie do obrotu - Zał. nr 7 do SIWZ
f) Parametry techniczne aparatów – Zał. nr 3 do SIWZ
g) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia – Zał. nr 3 A do SIWZ
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h) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, w formie, o której mowa w
rozdz. XV ppkt 11 lit. b),
i) Ewentualnie, gdy zachodzą okoliczności, o których mowa niżej Wykonawca zobowiązany jest ponadto do
złożenia następujących dokumentów:
1) 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 -
2) Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić zgodnie z postanowieniami art. 23 ust.
2 ustawy PZP pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne
pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do
składanej oferty. Chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania
(do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej).
Informacje dodatkowe.
1. Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w toku Postępowania wymagają dla swej skuteczności
dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania Wykonawcy.
Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku
Postępowania.
2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93
ust. 4 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.
10. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych odnoszących się do
wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia celem stosowania normy, o której mowa w art. 91 ust. 2a
ustawy Pzp.
11. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4,
12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
13. Zamawiający nie przewiduje możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2
14. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.1.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz przepisy KC.
15. Ilekroć w niniejszej treści SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, jest mowa o
znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu, źródle lub szczególnym procesie charakteryzującym konkretny
produkt przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzysz wyraz: „lub równoważne”. Za asortyment równoważny
Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry medyczne i
jakościowe, a jego zastosowanie nie wpłynie w negatywny sposób na prawidłowe funkcjonowanie/ użycie
asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem medycznym.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587700
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587780
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/03/2018


