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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:423311-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Zgorzelec: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2016/S 232-423311

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
231161448
ul. Lubańska 11-12
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Osoba do kontaktów: Aneta Mrygoń
59-900 Zgorzelec
Polska
Tel.:  +48 571-334-858
E-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl 
Faks:  +48 75-77-22-858
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.spzoz.zgorzelec.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:
Dostawy sprzętu jednorazowego do badań koronarograficznych i zabiegów angioplastyki – zakup oraz depozyt
(z opcją kupna na potrzeby własne).

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno

mailto:zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl
www.spzoz.zgorzelec.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Pracownia
Hemodynamiki Szpitala WS-SPZOZ w Zgorzelcu.
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
Dostawy sprzętu jednorazowego do badań koronarograficznych i zabiegów angioplastyki – zakup oraz depozyt
(z opcją kupna na potrzeby własne) – 14 Pakietów asortymentowych, wymagane złożenie oferty na wszystkie
pozycje w pakiecie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33111710, 33111730

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 466 600 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak
Liczba możliwych wznowień: 1
W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień:

w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

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

Sprzęt pomocniczy – prowadniki angiograficzne, introduktory naczyniowe z igłą angiograficzną i prowadnikiem,
introduktory do tętnic promieniowych, przedłużacze niskociśnieniowe, krany trójdrożne, rampy, strzykawki
ciśnieniowe z manometrem, manipulator prowadnika angioplastycznego, Y-Conector, Opaska uciskowa do
tętnicy promieniowej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33111710, 33111730
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3) Wielkość lub zakres
10 pozycji asortymentowych, wymagane złożenie oferty na wszystkie pozycje w pakiecie.

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zakup.

Część nr: 2
Nazwa: Pakiet nr 2
1) Krótki opis

Cewniki diagnostyczne i prowadzące umożliwiające intubację typowych i nietypowych odejść.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33111710, 33111730

3) Wielkość lub zakres
2 pozycje asortymentowe, wymagane złożenie oferty na wszystkie pozycje.

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zakup.

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

Zestaw do stentowania krętych i dużych naczyń: 1. Stent uwalniający lek antyproliferacyjny ze stałego
biokompatybilnego polimeru, 2. Stent uwalniający lek antyproliferacyjny ze stałego biokompatybilnego polimeru
przeznaczony do trudnych zmian, 3. Cewnik balonowy półpodatny typ RX, 4. Cewnik balonowy niepodatny typ
RX, 5. Stent uwalniający lek antyproliferacyjny do stentowania dużych naczyń.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33111710, 33111730

3) Wielkość lub zakres
5 pozycji asortymenotwych, wymagane złożenie oferty na wszystkie pozycje asortymentowe.

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Depozyt.

Część nr: 4
Nazwa: Pakiet nr 4 – Zestaw do „klasycznego” stentowania
1) Krótki opis

Prowadniki angioplastyczne, cewniki balonowe do PTCA, stenty kobaltowo – chromowe uwalniające lek
antyproliferacyjny montowane na balonie, system protekcji dystalnej do angioplastyki pomostów aortalno
wieńcowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33111710, 33111730

3) Wielkość lub zakres
4 pozycje asortymentowe, wymagane złożenie ofertty na wszystkie pozycje w pakiecie.

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Zakup: poz. 1 i 4, depozyt: poz. 2 i 3.

Część nr: 5
Nazwa: Pakiet nr 5 – Zestaw wysokospecjalistyczny do stentowania trudnodostępnych zmian, ujść tętnic, małych naczyń,
zwężeń o zmiennej średnicy i CTO
1) Krótki opis

Stenty montowane na balonie uwalniające lek antyproliferacyjny ze znacznikami ułatwiającymi pozycjonowanie,
Cewniki prowadzące do PTCA z aktywnym supportem do rekanalizacji i długich zabiegów z możliwością pracy z
koszulką i bez koszulki, prowadniki angioplastyczne, prowadniki angioplastyczne do rekanalizacji przewlekłych
okluzji, mikrocewniki do przechodzenia przez kolaterale, stent samoapozycjonujący się uwalniający lek, cewnik
balonowy pokryty lekiem,

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33111710, 33111730

3) Wielkość lub zakres
7 pozycji asortymentowych, wymagane złożenie oferty na wszystkie pozycje asortymentowe.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zakup – poz. :2,3, 4,5; depozyt – poz.: 1, 6 ,7.

Część nr: 6
Nazwa: Pakiet nr 6 Stenty do stentowania zmian w proksymalnych, prostych częściach naczyń
1) Krótki opis

Stenty do stentowania zmian w proksymalnych, prostych częściach naczyń.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33111710, 33111730

3) Wielkość lub zakres
1 poz. asortymentowa: 50 szt.

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Depozyt.

Część nr: 7
Nazwa: Pakiet nr 7 – Sprzęt do „OZW”
1) Krótki opis

Cewniki balonowe, stenty des kobaltowo chromowe do „OZW” ,

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33111710, 33111730

3) Wielkość lub zakres
2 poz. asortymentowe, wymagane złożenie oferty na wszystkie pozycje w pakiecie.

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Depozyt.

Część nr: 8
Nazwa: Pakiet nr 8 – Cewniki specjalistyczne
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1) Krótki opis
Cewniki do usuwania skrzeplin z naczyń wieńcowych, Cewniki przedłużające cewnik prowadzący, Cewniki do
intubacji bocznic,

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33111710, 33111730

3) Wielkość lub zakres
3 pozycje asortymentowe, wymagane złożenie oferty na wszystkie pozycje w pakiecie.

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Depozyt: poz. 1 i 2,; zakup – poz. 3.

Część nr: 9
Nazwa: Pakiet nr 9 – Prowadniki angiograficzne hydrofilne
1) Krótki opis

Prowadniki angiograficzne hydrofilne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33111710, 33111730

3) Wielkość lub zakres
300 szt.

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zakup.

Część nr: 10
Nazwa: Pakiet nr 10 – Pakiet do przygotowania i zabezpieczenia trudnych zmian wieńcowych
1) Krótki opis

Cewnik balonowy tnący, cewniki aspiracyjne do odsysania skrzeplin, stentgrafty wieńcowe, prowadniki
wieńcowe do zmian trudnych i bifurkacji,

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33111710, 33111730

3) Wielkość lub zakres
4 pozycje asortymentowe, wymagane złożenie oferty na wszystkie pozycje w Pakiecie.

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Depozyt – poz.: 1, 2, 3; zakup – poz. 4.

Część nr: 11
Nazwa: Pakiet nr 11 – Zestaw koronarografii i angioplastyki zwężeń o rożnej długości, średnicy i stopnia zwapnienia
1) Krótki opis

Cewniki diagnostyczne, cewniki balonowe, cewniki balonowe o dużej niepodatności, stent platynowo-chromowy
pokrywany lekiem, stent platynowo-chromowy uwalniający lek z polimeru biodegradowalnego, cewnik balonowy
pokryty lekiem antymitotycznym,

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33111710, 33111730

3) Wielkość lub zakres
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6 pozycji asortymentowych, wymagane złożenie oferty na wszystkie pozycje w pakiecie.

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zakup – poz. 1, depozyt: poz.: 2,3,4,5,6.

Część nr: 12
Nazwa: Pakiet nr 12 – zestaw do CTO, zmian zwapniałych i wymagających skrócenia podwójnej terapii przeciwpłytkowej
1) Krótki opis

Cewnik balonowy do CTO, stent chromowo – kobaltowy uwalniajcy lek z grupy OLIMUS z biodegradowalnego
polimeru, stent stalowy pokryty lekiem z grupy Olimus bez polimeru.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33111710, 33111730

3) Wielkość lub zakres
3 poz. asortymentowe, wymagane złożenie oferty na wszystkei pozycje w pakiecie.

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Depozyt.

Część nr: 13
Nazwa: Pakiet nr 13 – Zestaw: inflator, Y-Conektor i przetwornik monitorowania ciśnienia jednorazowego użytku
1) Krótki opis

Łącznik hemostatyczny Y Connector, strzykawka ciśnieniowa z manometrem, przetwornik monitorowania
ciśnienia jednorazowego użytku.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33111710, 33111730

3) Wielkość lub zakres
3 poz. asortymentowe, wymagane złożenie oferty na wszystkie pozycje w pakiecie.

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zakup.

Część nr: 14
Nazwa: Pakiet 14 – Zestaw do angioplastyki tętnic wieńcowych
1) Krótki opis

Cewnik prowadzący, inflator wysokociśnieniowy, cewniki aspiracyjne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000, 33111710, 33111730

3) Wielkość lub zakres
3 poz. asortymentowe, wymagane złożenie oferty na wszystkie pozycje w pakiecie.

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zakup poz. 1 i 2; depozyt – poz. 3.

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
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10.1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium.
10.2. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na wszystkie
zadania wadium wynosi 68 900 PLN (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100) – w
terminie do dnia 5.1.2017 r. do godz. 12:00. W przypadku zabezpieczenia w formie pieniądza – decyduje
wpływu wadium na rachunek Zamawiającego.
Oferty zawierające poszczególne pakiety muszą być zabezpieczone wadium w wysokości odpowiedniej dla
poszczególnych pakietów:
Nr pakietu Kwota wadium
1 – 5 300 PLN
2 – 900 PLN
3 – 16 300 PLN
4 – 6 000 PLN
5 – 8 100 PLN
6 – 550 PLN
7 – 10 000 PLN
8 – 3 200 PLN
9 – 450 PLN
10 – 3 300 PLN
11 – 8 000 PLN
12 – 1 600 PLN
13 – 1 000 PLN
14 -4 200 PLN
10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
10.3.1. pieniądzu;
10.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
10.3.3. gwarancjach bankowych;
10.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
10.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015
r., poz. 978 i 1240)
10.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną,
bezwarunkową i płatną na pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i
winna zawierać następujące elementy:
nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
kwotę gwarancji,
termin ważności gwarancji,
Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie się Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu
kwoty wadium w okolicznościach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego.
10.5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej
lub poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
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utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r., poz. 978 i
1240), należy złożyć w formie oryginału – w składanej ofercie przetargowej.
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz – dokument potwierdzający wniesienie wadium
musi zostać złożony w osobnej kopercie, załączonej do oferty. W przypadku trwałego załączenia w/wym.
dokumentu do oferty – Zamawiający nie zwróci dokumentu Wykonawcy.
10.6. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku
MILLENNIUM S.A. nr konta 55 1160 2202 0000 0001 9259 2053 z dopiskiem:
„Przetarg nieograniczony – ANGIOPLASTYKA 42/ZP/2016”
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego
przed upływem terminu składania ofert.
10.7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
10.8. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
10.9. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium:
a) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana, z zastrzeżeniem ust. 10.10
b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w
sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego
wniesienia żądano,
c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10.10. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt. 10.9.a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10.11. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób
nieprawidłowy.
10.12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
10.13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stornie
Wykonawcy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
4.6. Termin płatności 60 dni od daty otrzymania dostawy oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT, (w
przypadku depozytu – potwierdzonej protokołem zużycia.

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

III.1.4) Inne szczególne warunki

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 5.1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt. 1 ustawy oraz
5.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu – dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się w zrealizowaniem w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – powyższe dot. również dostaw
wykonywanych) – przynajmniej 1 dostawy drobnego sprzętu medycznego – w tym: dostawy wyrobów
medycznych służących do zabiegów angioplastyki i koronarografii – na kwoty podane w III.2.3) ogłoszenia.
Dokumenty potwierdzający powyższe należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od
daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą).
5.2. Zamawiający dokona oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w formie standardowego formularza
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanego dalej jednolitym dokumentem lub JEDZ
sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
5.3. Zamawiający informuje, że jednolity dokument można pobrać ze strony internetowej https://ec.europa.eu/
growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl i wypełnić w wymaganych miejscach.
5.4. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie (JEDZ) stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument (JEDZ)
składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.
5.6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu – składa do oferty oświadczenie
JEDZ wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ – dotyczące podwykonawców.
5.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie JEDZ wg wzoru
na załączniku nr 4 do SIWZ składa do oferty każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
5.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim się powołuje na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu – składa DO OFERTY jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
6. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5
Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233 z późń. zm.)
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia.
O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
7.1 zdolności technicznej lub zawodowej tj:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
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7.1.1. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się zrealizowaniem w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – powyższe dot. również dostaw
wykonywanych) – przynajmniej 1 dostawy drobnego sprzętu medycznego – w tym: dostawy wyrobów
medycznych służących do zabiegów angioplastyki i koronarografii.
Wartość ujęta w wykazie j/w może być kwotą jednorazowej dostawy lub sumą wykonanych dostaw dla jednego
kontrahenta w okresie jak wyżej.
Oświadczenie o powyższym należy złożyć w formularzu JEDZ – w Rozdz. C pkt. 1b).
7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający
żąda następujących dokumentów:
7.2.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 21 Ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Uwaga: Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy w/w dokument, składa
dokument o którym mowa w pkt. 7.5.1. SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 Ustawy. 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. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 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
7.2.2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
7.2.3. 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, 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,
7.2.4. Oświadczenia Wykonawcy:
7.2.4.1. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności,
7.2.4.2. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne,
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7.2.4.3. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12.1.1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r., poz. 716)
7.2.5. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
Wykonawca, w terminie 3 dni – od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp. – tj. informacji z otwarcia ofert – przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.)23
pzp. (tj. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz.U
2015 poz. 184,1618, 1634 ze zm.) – załącznik nr 5 do SIWZ.
W przypadku 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
7.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24
ust. 5 Ustawy Zamawiający żąda:
7.3.1. 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 do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy.
7.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w terminie 10 dni od dnia wezwania – aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy.
7.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski zamiast dokumentów o
których mowa w pkt. 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3., 7.3 SIWZ, składa:
7.5.1. 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, 21 Ustawy
7.5.2. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:
7.5.2.1. 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,
7.5.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7.5.3. Dokumenty o których mowa w pkt. 7.5.1. i 7.5.2.2. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument o którym mowa w pkt. 7.5.2.1. SIWZ, powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.5.4. 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 w pkt. 7.5. SIWZ, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 7.5.3. SIWZ stosuje się odpowiednio.
7.5.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
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zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
7.6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
7.6.1. Wypełnionego opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 do SIWZ
7.6.2. Oświadczenia, że oferowany wyrób medyczny spełnia wymogi ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
zobowiązany jest przesłać dokumenty potwierdzające spełnienie powyższego wymogu – na wezwanie
Zamawiającego – w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania.
7.6.3. szczegółowego opisu technicznego oferowanego przedmiotu zamówienia – Katalog lub prospekt lub
folder w języku polskim każdego zaoferowanego przedmiotu zamówienia zawierający opis składu jakościowego,
ilościowego potwierdzające wymagania postawione przez Zamawiającego w zał. nr 3 do SIWZ oraz zawierający
numery katalogowe – w oparciu o które została przygotowana oferta. W katalogu/prospekcie/folderze należy
wyraźnie zaznaczyć, których pozycji formularza cenowego (Załącznika nr 2 do SIWZ) dotyczy dany zapis –
umieszczając w nim zarówno nr Pakietu, jak i nr poszczególnej pozycji asortymentowej Pakietu (np. Pakiet 1
poz. 1 itd.) – celem identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia.
7.6.4. próbki przedmiotu zamówienia – w pakietach, których opis przedmiotu zamówienia tego wymaga,
7.6.5. Podać wyniki min. 12 m-cznego follow-up (late loss, restsnosis, MACE, stent thrombosis), podać badania
kliniczne potwierdzające wyniki – w Pakietach, w których opis przedmiotu zamówienia tego wymaga,
7.7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych w niniejszym rozdziale dokumentów
lub oświadczeń w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i
bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty. W takiej sytuacji w Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu
sygnatury dokumentu, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.
7.8. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 7 SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
7.9. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.8. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio
Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą
7.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.11. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim się powołuje na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu- składa jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
7.12. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
7.13. 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. Wzór zobowiązania j/w stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
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7.14. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w
szczególności:
7.14.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
7.14.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
7.14.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
7.15. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt. 7.2. i 7.3. SIWZ.
7.16. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 7.2. i 7.3. SIWZ,
dotyczących podwykonawcy któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest
podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a
Ustawy.
7.17. 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 – 23 i ust. 5 pkt. 1 Ustawy.
7.18. 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 w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
7.19. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa w pkt. 7.12. SIWZ, 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:
7.19.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
7.19.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
7.20. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę wspólną lub Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w
celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w odpowiedzi na wezwanie składa dokumenty
opisane powyżej. Dokumenty te dotyczą każdego z partnerów konsorcjum (przy ofercie wspólnej) oraz każdego
z podmiotów na zasoby których powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu.
7.21. 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, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów
8. Oferta wspólna.
8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
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8.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 8.1., Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 8.1.
8.4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa pkt. 8.1. została wybrana, Zamawiający może żądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8.5. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
8.5.1. partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem (liderem) był jeden z
partnerów.
8.5.2. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów,
8.5.3. każdy z partnerów musi złożyć oświadczenie, w formie standardowego formularza jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z postępowania
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie
warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia,
8.5.4. partnerzy konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają warunki udziału w postępowaniu,
8.5.5. wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (lidera) konsorcjum,
8.5.6. składając ofertę wspólną należy wskazać, która część zamówienia będzie realizowana przez
poszczególne podmioty konsorcjum.
8.5.7. wniesienie wadium musi wyraźnie wskazywać na wszystkich partnerów składających ofertę wspólną.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
7.1.1. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się zrealizowaniem w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – powyższe dot. również dostaw
wykonywanych) – przynajmniej 1 dostawy drobnego sprzętu medycznego – w tym: dostawy wyrobów
medycznych służących do zabiegów angioplastyki i koronarografii.
Wartość ujęta w wykazie j/w może być kwotą jednorazowej dostawy lub sumą wykonanych dostaw dla jednego
kontrahenta w okresie jak wyżej.
Oświadczenie o powyższym należy złożyć w formularzu JEDZ – w Rozdz. C pkt. 1b).
Dowody potwierdzające należyte wykonanie (wykonywanie) dostaw określonych w wykazie – należy dostarczyć
na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą).
Dowodami, o których mowa, są:
— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – są wykonywane,
— a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych – referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie – powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Numer pakietu wartość zrealizowanych/realizowanych dostaw (zł brutto)
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1 – 48 000 PLN
2 – 8 000 PLN
3 – 147 000 PLN
4 – 54 000 PLN
5 – 73 000 PLN
6 – 5 000 PLN
7 – 90 000,00 zł
8 – 29 000 PLN
9 – 4 000 PLN
10 – 30 000 PLN
11 – 72 000 PLN
12 – 14 000 PLN
13 – 10 000 PLN
14 – 38 000 PLN
razem: 622 000 PLN.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Parametry techniczne. Waga 40

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:
42/ZP/2016

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
5.1.2017 - 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
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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: 5.1.2017 - 12:30
Miejscowość:
WS-SPZOZ w Zgorzelcu ul. Lubańska 11-12, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pok. nr 13-14.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Kwiecień 2018.

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
12.8. Zawartość oferty. Złożona oferta musi zawierać:
12.8.1. wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty,
12.8.2. wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
12.8.3. wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
12.8.4 wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
12.8.5. dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 7.6. SIWZ
12.8.6. załącznik nr 7 do SIWZ – zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy)
12.8.7. pełnomocnictwa – jeżeli niezbędne – vide pkt. 12.4. – 12.5. SIWZ.
12.8.8. dowód wniesienia wadium.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587803

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.11.2016

http://www.uzp.gov.pl

