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Ogłoszenie nr 557930-N-2017 z dnia 2017-07-26 r.

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.: Dostawa części zamiennych do urządzeń medycznych
dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny
27273516200000, ul. ul. M. C. Skłodowskiej 10 , 41800 Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel.
032 3732308, 3732346, , e-mail zamowienia.publiczne@klinika-zabrze.med.pl, , faks 032 3732308,
3732346.
Adres strony internetowej (URL): www.klinika-zabrze.med.pl
Adres profilu nabywcy: www.klinika-zabrze.med.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.klinika-zabrze.med.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.klinika-zabrze.med.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Szpital specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. ul. M.C.Sklodowskiej 10, 41-800 Zabrze

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
www.klinika-zabrze.med.pl
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa części zamiennych do urządzeń
medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.
Numer referencyjny: DZP/17PN/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Rozdział III. 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa części zamiennych do urządzeń
medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.” Sygn. DZP/17PN/2017 Zamówienie
podzielone jest na 8 Pakietów tj.: • Pakiet nr 1 – Części zamienne do aparatów anestezjologicznych
kompatybilne z aparatami anestezjologicznymi produkowanymi przez firmę DRAGER • Pakiet nr 2 –
Linie próbkujące do gazów anestezjologicznych • Pakiet nr 3 – Części zamienne do zestawu
laparoskopowego kompatybilne z zestawem laparoskopowym firmy STRYKER model 1188HD •
Pakiet nr 4 – Kabel do aparatu Integris Allura kompatybilny z Modułem PHILIPS typ M3001A •
Pakiet nr 5 – Osprzęt do koagulacji kompatybilny z aparatami do koagulacji produkowanymi przez
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firmę ERBE • Pakiet nr 6 – Dreny do zestawu CLEARVISION II • Pakiet nr 7 - Części zamienne do
kardiomonitora FX2000P • Pakiet nr 8 - Filtry do ssaków kompatybilne z ssakiem MEDELA
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz
asortymentowo-cenowy, zawiera szczegółowe informacje o zamówieniu oraz informacje o
kompatybilności z poszczególnym rodzajem sprzętu medycznego dla którego określono części
zamienne rozumiane również jako: okablowanie, akcesoria niezbędne do prawidłowego użytkowania
poszczególnych urządzeń medycznych będących w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający
dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastrzeżeniem, że wymaga od asortymentu w
poszczególnych pakietach, kompatybilności (jakości części dostarczanych przez producenta danego
sprzętu medycznego) przy współpracy z opisanym w konkretnym pakiecie urządzeniem medycznym
będącym w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby cały asortyment stanowiły wyroby
medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017.211) za
wyjątkiem Pakietu 1 poz. 3,4,6. Zamawiający dopuszcza by część zamienna do urządzenia
medycznego (rozumiana jako sprzęt, aparatura medyczna) stanowiąca element wymienny wyrobu
medycznego i nie stanowiąca samodzielnego wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach
medycznych, nie była wyrobem medycznym w szczególności zapis dotyczy: Pakietu 1 poz. 3,4,6, tym
samym Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zaoferował asortyment niebędący wyrobem
medycznym na podstawie uprzedniej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego zapytania
Wykonawcy, wskazującego nr Pakietu i pozycji, nazwę wyrobu i uzasadnienie. 1. Nazwy i kody
Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne. 2.
Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców - Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu
oświadczają, że zobowiązują się do przestrzegania poniższych wymagań: 1) zapewnią transport
produktu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 2) zaoferują produkt z datą ważności co
najmniej 12 miesięcy od daty dostawy produktu, 3) zaoferują termin płatności 30 dni od dnia
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, 4) podpiszą umowę, której wzór
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, 5) zaoferują produkty bezpieczne w użyciu posiadające dokumenty
potwierdzające posiadanie przez sprzęt świadectw dopuszczających do stosowania na rynku
medycznym, spełniające wymagania ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.
U.2017.211) obowiązujących w Polsce jak i w Unii Europejskiej, a więc posiadające wszelkie
wymagane prawem dopuszczenia do obrotu, atesty i świadectwa ich stosowania np. Deklarację
zgodności CE (z pominięciem elementów nie stanowiących samodzielnego wyrobu medycznego w
rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych w szczególności zapis dotyczy: Pakietu 1 poz. 3,4,6).
Dokumenty te Zamawiający wymaga na każde żądanie. 6) załączą do oferty instrukcje obsługi/opisy
techniczne, karty katalogowe umożliwiające weryfikację parametrów technicznych oferowanego
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produktu. 7) zapewnią maksymalny termin dostawy przedmiotu umowy – nie dłuższy niż 5 dni
roboczych od daty złożenia zamówienia gdyż czas realizacji zamówienia rozumiany, jako termin
realizacji zamówienia będzie poddawany kryterium ocen zgodnie z zapisami cz. XXII SIWZ 8)
Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie nazwę producenta i nr katalogowy produktu jaki będzie
podany na fakturach 9) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie liczone w jednostkach
miary podanych w załączniku asortymentowo-cenowym bez względu na oferowane przez siebie
wielkości opakowań 10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy na każdym
etapie wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego do dostarczenia próbek dla
zamawianego asortymentu oraz opisów w języku polskim. Jeżeli opisy sporządzone zostały w języku
obcym, Zamawiający wymagać będzie przedłożenia tożsamego tłumaczenia na język polski.

II.5) Główny kod CPV: 33190000-8
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia/ umowy: 12 miesięcy lub, o ile w tym
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czasie nie zostanie zrealizowany przedmiot Umowy w ilości co najmniej 80 % wartości danego
Pakietu - do czasu realizacji, co najmniej 80% wartości danego Pakietu, nie dłużej jednak niż do
upływu 4 lat od podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
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SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Rozdział XIII. 4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia
oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego: 4.1.W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie, zgodne ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy). Informacje zawarte
w Oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4.2 W celu potwierdzenia, że
oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (załącznik 3 do
SIWZ dotyczy opisu przedmiotu zamówienia), należy do oferty dołączyć aktualne na dzień
składania ofert: 4.2.1 Załączniki nr 3 do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy 4.2.2. Instrukcje
obsługi/opisy techniczne, karty katalogowe umożliwiające weryfikację parametrów technicznych
oferowanego produktu. W przypadku gdy w/w dokumenty sporządzone zostały w języku obcym,
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wymaga się przedłożenia tożsamego tłumaczenia na język polski. Dokumenty wymagane na każde
żądanie Zamawiającego: 4.2.3. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez sprzęt świadectw
dopuszczających do stosowania na rynku medycznym, spełniające wymagania ustawy z dnia
20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2017.211) obowiązujących w Polsce jak i w Unii
Europejskiej, a więc posiadające wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do obrotu, atesty i
świadectwa ich stosowania np. Deklarację zgodności CE (z pominięciem elementów nie
stanowiących samodzielnego wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych
w szczególności zapis dotyczy: Pakietu 1 poz. 3,4,6). W przypadku gdy wymagane w/w dokumenty
sporządzone zostały w języku obcym, wymaga się przedłożenia tożsamego tłumaczenia na język
polski. 4.2.4. Próbki - w przypadku wątpliwości co do jakości zaoferowanego sprzętu w stosunku
do opisu lub instrukcji. 4.3. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z
postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści
art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy),
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z załączonym wzorem oświadczenia stanowiącego
załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia; W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokument o
którym mowa w pkt 4.3. zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających
ofertę. Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów): 1) wykonawca nie jest
obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, 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.
2017.570 t.j.), 2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę
oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania
warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych
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samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę
oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych
przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
5) stosownie do art. 25 ust. 2 ustawy, dokumenty składa się w formie przewidzianej w przepisach
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia26.07.2016 r. (Dz. U. 2016.1126). w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, czyli zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia, w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem. Rozdział XXI. 2. Do oferty należy dołączyć: 2.1. Oświadczenia zgodne z
załącznikiem nr 2 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy), które należy złożyć w formie
pisemnej 2.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym
wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty –
zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2.2. Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik
nr 3 do SIWZ 2.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów
ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w
oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 2.4. Instrukcje
obsługi/opisy techniczne, karty katalogowe umożliwiające weryfikację parametrów technicznych
oferowanego produktu. W przypadku gdy w/w dokumenty sporządzone zostały w języku obcym,
wymaga się przedłożenia tożsamego tłumaczenia na język polski. 2a. Dokumenty wymagane na
każde żądanie Zamawiającego: 2.5. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez sprzęt świadectw
dopuszczających do stosowania na rynku medycznym, spełniające wymagania ustawy z dnia
20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2017.211) obowiązujących w Polsce jak i w Unii
Europejskiej, a więc posiadające wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do obrotu, atesty i
świadectwa ich stosowania np. Deklarację zgodności CE (z pominięciem elementów nie
stanowiących samodzielnego wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych
w szczególności zapis dotyczy: Pakietu 1 poz. 3,4,6). W przypadku gdy wymagane w/w dokumenty
sporządzone zostały w języku obcym, wymaga się przedłożenia tożsamego tłumaczenia na język
polski. 2.6. Próbki - w przypadku wątpliwości co do jakości zaoferowanego sprzętu w stosunku do
opisu lub instrukcji. 2.7 Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie
wymagane.

SEKCJA IV: PROCEDURA
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IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

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

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
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Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

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

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
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technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

80,00

Termin realizacji zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
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Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
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Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Rozdział XXVII. 5. Możliwość zmiany umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
postanowień umowy zgodnie z art. 144 ustawy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, w
szczególności poprzez zmianę odpowiednio sposobu realizacji dostaw i/lub ceny w następujących
okolicznościach: 5.1 konieczności zmiany ceny ofertowej brutto w sytuacji, gdy zmiana stawki
podatku VAT będzie wynikała ze zmiany przepisów prawa, a nie z zastosowania nieprawidłowej
stawki podatku VAT przez Wykonawcę; 5.2 braku lub niedostępności produktu na rynku,
wprowadzenia na jego miejsce nowego, ulepszonego produktu, a Wykonawca podtrzyma cenę podaną
w ofercie (między innymi sytuacje przerw w dostawie, przerw w dostawie spowodowanych
zastrzeżeniem co do jakości zamawianego towaru, wycofanie produktu z rynku, zaprzestanie produkcji
danego produktu). 5.3 zakończenia produkcji, zmiany producenta danego wyrobu dopuszcza się
zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach jakości niż opisane w Załączniku
nr 3 do SIWZ w postępowaniu przetargowym po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, 5.4
obniżenia cen jednostkowych netto przez Producenta i/lub Wykonawcę, 5.5 gdy w toku realizacji
Umowy wystąpią zmiany stanu prawnego uniemożliwiające wykonywanie Umowy na
dotychczasowych warunkach, 5.6 wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z SIWZ 5.7 zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w
art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy. Zmiana osób upoważnionych do reprezentacji strony (do kontaktów)
wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony podpisanego przez osoby upoważnione do
reprezentacji Strony.
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IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości
lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że podana numeracja w Ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych jest
zgodna z numeracją SIWZ Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet nr 1 –
Części zamienne do aparatów anestezjologicznych kompatybilne z aparatami anestezjologicznymi
produkowanymi przez firmę DRAGER. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik
nr 3 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, zawiera szczegółowe informacje o zamówieniu oraz
informacje o kompatybilności z poszczególnym rodzajem sprzętu medycznego dla którego określono
części zamienne rozumiane również jako: okablowanie, akcesoria niezbędne do prawidłowego
użytkowania poszczególnych urządzeń medycznych będących w posiadaniu Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

80,00

Termin realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet nr 2 –
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Linie próbkujące do gazów anestezjologicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, zawiera szczegółowe informacje o
zamówieniu oraz informacje o kompatybilności z poszczególnym rodzajem sprzętu medycznego dla
którego określono części zamienne rozumiane również jako: okablowanie, akcesoria niezbędne do
prawidłowego użytkowania poszczególnych urządzeń medycznych będących w posiadaniu
Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

80,00

Termin realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet nr 3 –
Części zamienne do zestawu laparoskopowego kompatybilne z zestawem laparoskopowym firmy
STRYKER model 1188HD. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 3 do
SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, zawiera szczegółowe informacje o zamówieniu oraz
informacje o kompatybilności z poszczególnym rodzajem sprzętu medycznego dla którego określono
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części zamienne rozumiane również jako: okablowanie, akcesoria niezbędne do prawidłowego
użytkowania poszczególnych urządzeń medycznych będących w posiadaniu Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

80,00

Termin realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet nr 4 –
Kabel do aparatu Integris Allura kompatybilny z Modułem PHILIPS typ M3001A. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy,
zawiera szczegółowe informacje o zamówieniu oraz informacje o kompatybilności z poszczególnym
rodzajem sprzętu medycznego dla którego określono części zamienne rozumiane również jako:
okablowanie, akcesoria niezbędne do prawidłowego użytkowania poszczególnych urządzeń medycznych
będących w posiadaniu Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

80,00

Termin realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet nr 5 –
Osprzęt do koagulacji kompatybilny z aparatami do koagulacji produkowanymi przez firmę ERBE.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz
asortymentowo-cenowy, zawiera szczegółowe informacje o zamówieniu oraz informacje o
kompatybilności z poszczególnym rodzajem sprzętu medycznego dla którego określono części zamienne
rozumiane również jako: okablowanie, akcesoria niezbędne do prawidłowego użytkowania
poszczególnych urządzeń medycznych będących w posiadaniu Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
PLN
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4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

80,00

Termin realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet nr 6 –
Dreny do zestawu CLEARVISION II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr
3 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, zawiera szczegółowe informacje o zamówieniu oraz
informacje o kompatybilności z poszczególnym rodzajem sprzętu medycznego dla którego określono
części zamienne rozumiane również jako: okablowanie, akcesoria niezbędne do prawidłowego
użytkowania poszczególnych urządzeń medycznych będących w posiadaniu Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
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5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

80,00

Termin realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet nr 7 Części zamienne do kardiomonitora FX2000P. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, zawiera szczegółowe informacje o
zamówieniu oraz informacje o kompatybilności z poszczególnym rodzajem sprzętu medycznego dla
którego określono części zamienne rozumiane również jako: okablowanie, akcesoria niezbędne do
prawidłowego użytkowania poszczególnych urządzeń medycznych będących w posiadaniu
Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

80,00

Termin realizacji zamówienia 20,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet nr 8 Filtry do ssaków kompatybilne z ssakiem MEDELA. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, zawiera szczegółowe
informacje o zamówieniu oraz informacje o kompatybilności z poszczególnym rodzajem sprzętu
medycznego dla którego określono części zamienne rozumiane również jako: okablowanie, akcesoria
niezbędne do prawidłowego użytkowania poszczególnych urządzeń medycznych będących w posiadaniu
Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

80,00

Termin realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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