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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272966-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Piekary Śląskie: Urządzenia do anestezji i resuscytacji
2016/S 151-272966

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
Piekary Śląskie
41-940
Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja ds. zamówień publicznych
Tel.:  +48 323934210
E-mail: sekretariat@urazowka.piekary.pl 
Faks:  +48 323934141
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.urazowka.piekary.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.urazowka.piekary.pl/public/postepowania.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
Piekary Śląskie
41-940
Polska
Osoba do kontaktów: Sekretariat
Tel.:  +48 323934100
E-mail: sekretariat@urazowka.piekary.pl 
Faks:  +48 323934141
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.urazowka.piekary.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: SP ZOZ

I.5) Główny przedmiot działalności

mailto:sekretariat@urazowka.piekary.pl
www.urazowka.piekary.pl
http://www.urazowka.piekary.pl/public/postepowania.html
mailto:sekretariat@urazowka.piekary.pl
http://www.urazowka.piekary.pl
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Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu medycznego.
Numer referencyjny: SZP.270-32/16

II.1.2) Główny kod CPV
33172000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego: Respiratorów – 5 szt, aparatu do znieczuleń
1 szt., kardiomonitorów parametrów życiowych 4 szt. zestawu instrumentarium do usuwania panewek
pressfitowych 1 kpl. i zestawu haków do rozległych zabiegów operacyjnych – 1 kpl. dla Samodzielnego
Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.

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:
Pakiet nr 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33172000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa respiratorów – 5 szt.
11 W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom
określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda:
1) Stron katalogowych, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę;
2) certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych
przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
3) Deklarację zgodności WE producenta.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność / Waga: 0,2
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i serwis / Waga: 0,2
Cena - Waga: 0,6
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/11/2016
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:
Pakiet nr 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33172000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do znieczuleń – 1 szt.
11 W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom
określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda:
1) Stron katalogowych, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę.
2) certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych
przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
3) Deklarację zgodności WE producenta.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność / Waga: 0,2
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i serwis / Waga: 0,2
Cena - Waga: 0,6

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/11/2016
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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:
Pakiet nr 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33172000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kardiomonitorów parametrów życiowych – 4 szt.
11 W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom
określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda:
1) Stron katalogowych, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę.
2) certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych
przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia;
3) Deklarację zgodności WE producenta.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność / Waga: 0,2
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i serwis / Waga: 0,2
Cena - Waga: 0,6

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/11/2016
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:
Pakiet nr 4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33169000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu instrumentarium do usuwania panewek pressfitowych - 1 kpl.
11 W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom
określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda:
1) Stron katalogowych, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę;
2) certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych
przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia;
3) Deklarację zgodności WE producenta.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność / Waga: 0,2
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i serwis / Waga: 0,2
Cena - Waga: 0,6

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/11/2016
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:
Pakiet nr 5
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33169000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu haków do rozległych zabiegów operacyjnych – 1 kpl.
11 W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom
określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda:
1) Stron katalogowych, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę;
2) certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych
przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia;
3) Deklarację zgodności WE producenta.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność / Waga: 0,2
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i serwis / Waga: 0,2
Cena - Waga: 0,6

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/11/2016
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:
A) Warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
Zamawiający nie ustanawia wymaganego poziomu zdolności dla tego warunku.
1 (Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia) wykonawca winien załączyć:
1) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ustawy, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,



Dz.U./S S151
06/08/2016
272966-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 7 / 13

06/08/2016 S151
http://ted.europa.eu/TED

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

7 / 13

2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wobec Wykonawcy
nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem
podatków lub opłat wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wobec Wykonawcy nie
wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 ustawy;
8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
10) 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.,
a) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
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,
b) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór oświadczenia w odniesieniu do przynależności do grupy
kapitałowej stanowiący – Załącznik nr 4 do SIWZ,
1.W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków opisanych w pkt. V 1. , V 2. I i II wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć w ofercie:
1. Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu wypełnione w zakresie wskazanym przez zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
B) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie
gwarancyjnej na kwotę co najmniej:
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Dla pakietu nr 1 – 370 370,40 PLN
Dla Pakietu nr 2 – 208 333,30 PLN
Dla Pakietu nr 3 – 342 592,60 PLN
Dla Pakietu nr 4 – 87 962,96 PLN
Dla Pakietu nr 5 – 31 481,48 PLN.
Uwaga. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełnienia warunku opisanego powyżej, jeżeli wartości zostaną
podane w walutach innych niż złoty, Zamawiający w celu przeliczenia wartości na zł/PLN weźmie pod uwagę
kurs średni do tej waluty podawany przez NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania.
Wykaz Wymaganych dokumentów, które winien złożyć Wykonawca z ofertą na potwierdzenie okoliczności, o
których mowa w art 25 ustęp 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w następującym w zakresie wynikającym z
treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu:
2) Na potwierdzenie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej: dokumentów
potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
B) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie
gwarancyjnej na kwotę co najmniej:
Dla pakietu nr 1 – 370 370,40 PLN
Dla Pakietu nr 2 – 208 333,30 PLN
Dla Pakietu nr 3 – 342 592,60 PLN
Dla Pakietu nr 4 – 87 962,96 PLN
Dla Pakietu nr 5 – 31 481,48 PLN.
Uwaga. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełnienia warunku opisanego powyżej, jeżeli wartości zostaną
podane w walutach innych niż złoty, Zamawiający w celu przeliczenia wartości na zł/PLN weźmie pod uwagę
kurs średni do tej waluty podawany przez NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zdolności technicznej lub zawodowej:
I. Doświadczenia:
Dla Pakietu nr 1 Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed
terminem składania ofert należycie wykonał dostawy respiratora lub respiratorów na kwotę min.: 370 370,40
PLN brutto.
Dla Pakietu nr 2 Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed
terminem składania ofert należycie wykonał dostawy aparatu lub aparatów do znieczuleń na kwotę min.: 208
333,30 PLN brutto.
Dla Pakietu nr 3 Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed
terminem składania ofert należycie wykonał dostawy kardiomonitora lub kardiomonitorów na kwotę min.: 342
592,60 PLN brutto.
Dla Pakietu nr 4 Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed
terminem składania ofert należycie wykonał dostawy instrumentarium lub narzędzi na kwotę min.: 87 962,96
PLN brutto.
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Dla Pakietu nr 5 Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed
terminem składania ofert należycie wykonał dostawy haków lub instrumentarium na kwotę min.: 31481,48 PLN
brutto.
UWAGA. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełnienia warunku opisanego powyżej, jeżeli wartości zostaną
podane w walutach innych niż złoty, Zamawiający w celu przeliczenia wartości na zł/PLN weźmie pod uwagę
kurs średni do tej waluty podawany przez NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania.
Wykaz Wymaganych dokumentów, które winien złożyć Wykonawca z ofertą na potwierdzenie okoliczności, o
których mowa w art 25 ustęp 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w następującym w zakresie wynikającym z
treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu:
1) Na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej:
wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek zdolności technicznej lub zawodowej:
I. Doświadczenia:
Dla Pakietu nr 1 Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed
terminem składania ofert należycie wykonał dostawy respiratora lub respiratorów na kwotę min.: 370 370,40
PLN brutto.
Dla Pakietu nr 2 Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed
terminem składania ofert należycie wykonał dostawy aparatu lub aparatów do znieczuleń na kwotę min.: 208
333,30 PLN brutto.
Dla Pakietu nr 3 Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed
terminem składania ofert należycie wykonał dostawy kardiomonitora lub kardiomonitorów na kwotę min.: 342
592,60 PLN brutto.
Dla Pakietu nr 4 Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed
terminem składania ofert należycie wykonał dostawy instrumentarium lub narzędzi na kwotę min.: 87 962,96
PLN brutto.
Dla Pakietu nr 5 Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed
terminem składania ofert należycie wykonał dostawy haków lub instrumentarium na kwotę min.: 31 481,48 PLN
brutto.
UWAGA. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełnienia warunku opisanego powyżej, jeżeli wartości zostaną
podane w walutach innych niż złoty, Zamawiający w celu przeliczenia wartości na zł/PLN weźmie pod uwagę
kurs średni do tej waluty podawany przez NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:



Dz.U./S S151
06/08/2016
272966-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 10 / 13

06/08/2016 S151
http://ted.europa.eu/TED

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

10 / 13

Warunki realizacji umowy zawiera załącznik nr 5 do siwz
1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości:
Pakiet nr 1 – 3 703,70 PLN
Pakiet nr 2 – 2 083,33 PLN
Pakiet nr 3 – 3 425,93 PLN
Pakiet nr 4 – 879,63 PLN
Pakiet nr 5 – 314,81 PLN.

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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: 09/09/2016
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: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/09/2016
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62 – budynek administracji – biblioteka.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Każdy może uczestniczyć w otwarciu ofert.

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
I) nie podlegają wykluczeniu;
II) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
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a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych
przepisów;
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) Zdolności technicznej lub zawodowej.
2. I. Wykluczenie Wykonawców z postępowania (przesłanki negatywne):
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu;
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3. Zamawiający na podstawie art. 24 ustęp 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że z
postępowania będzie również podlegał wykluczeniu Wykonawca, o którym mowa w art 24 ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych -
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem sytuacji,
o których mowa w ust. 2.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość:
1. zmiany strony umowy w przypadku następstwa prawnego wynikającego
z odrębnych przepisów,
2. zmiany wynagrodzenia Dostawcy brutto w przypadku zmiany przepisów obowiązujących dotyczących
podatku od towarów i usług VAT w zakresie tych zmian,
3. zmiany wynagrodzenia, w zakresie obniżenia ceny dostawy urządzeń/wyrobów objętych przedmiotem
umowy, w przypadku jej obniżenia przez Dostawcę. Warunkiem dopuszczenia takiej zmiany, jest wystąpienie
pisemne Dostawcy do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę umowy w tym zakresie,
4. zmiany urządzeń/wyrobów, objętych przedmiotem zamówienia, na urządzenia urządzenia/wyroby tego
samego typu i co najmniej o tych samych funkcjach, w przypadku wycofania ich z rynku lub zakończenia
ich produkcji, jak również w przypadku możliwości zastąpienia tych urządzeń/wyrobów, innymi o lepszych
parametrach technicznych i wyżej zaawansowanych technicznie i technologicznie,
5. zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy:
a) spowodowanych siłą wyższą, uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
b) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności
w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony umowy.
c) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa miejscowego w
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
d) wprowadzenie zmian w stosunku do sposobu wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji
dostaw
nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia,
w sytuacji konieczności usprawnienia realizacji przedmiotu umowy,
6. zmiany w zakresie wstąpienia lub zmiana podwykonawcy spowodowanej potrzebą techniczną lub
zdarzeniem losowym.
3. Dokonanie zmiany umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1, wymaga uprzedniego złożenia drugiej ze
Stron, odpowiednio; przez Dostawcę lub Zamawiającego, pisemnego wniosku, wykazującego zasadność
wprowadzania zmiany. Przyjęcie propozycji zmiany, wyrażone na piśmie i doręczone drugiej Stronie, jest
równoznaczne z akceptacją zmiany treści umowy.
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4. Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci
aneksu.
W niniejszym postępowaniu zamawiający dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na całe
pakiety. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części (pakietów). Ofertę można składać w
odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części.
4. W niniejszym postępowaniu zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
5. W niniejszym postępowaniu zamawiający nie dopuszcza możliwości ani nie wymaga składania ofert
wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu
zakupów ani aukcji elektronicznej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły
lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ww. ustawy Pzp.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 5 zdanie drugie albo w terminie
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

www.uzp.gov.pl
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8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/08/2016

www.uzp.gov.pl

