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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia: 
www.coi.waw.pl 

 

Warszawa: dostawa podskórnych portów do podawania leków 
dożylnie wraz z zestawem wprowadzającym - PN-20/15/MJ 

Numer ogłoszenia: 108060 - 2015; data zamieszczenia: 08.05.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie , ul. Wawelska 

15B, 02-034 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 570 94 63, faks 22 570 94 63. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.coi.waw.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa podskórnych portów do 

podawania leków dożylnie wraz z zestawem wprowadzającym - PN-20/15/MJ. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa podskórnych 

portów do podawania leków dożylnie wraz z zestawem wprowadzającym. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.24-0. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
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III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie przewiduje się 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu potwierdzenia spełniania warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1, 2, 2a 

Zamawiający wymaga złożenia: a) Oświadczenia o spełnianiu wymogów zawartych w art. 

22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2, 2a Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. 

(DZ. U. Z 2013 R. POZ. 984, 1047 I 1473 ORAZ Z 2014 R. POZ. 423, 768, 811, 915 I 

1146) oryginał - załącznik nr 1 i 2 do SIWZ. b) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru 

lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż sześć 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Listy podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informacji o tym, że 

nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru w załączniku nr 3 do siwz 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga: a) Świadectwa dopuszczające przedmiot 

zamówienia do obrotu i używania na terenie Polski - zgodnie z aktualnymi przepisami 

ustawy o wyrobach medycznych. b) nieodpłatne próbki (produktów, zgodnych z opisem w 

załączniku nr 5 do SIWZ) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 3. Ponadto Wykonawca powinien 

złożyć: a) Upoważnienie do podpisania oferty i dokumentów przetargowych, a także 

składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona 

na podstawie wypisu z krajowego rejestru sądowego lub centralnej ewidencji i informacji 

działalności gospodarczej. b) Wypełniony: załącznik nr 5 do SIWZ (formularz techniczno - 

cenowy), załącznik nr 4 do SIWZ (formularz ofertowy). c) Uwaga ! w przypadku składania 

oferty na więcej niż jeden pakiet zamówienia należy wypełnić załącznik nr 4 dla każdego 
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oferowanego pakietu zamówienia d) Wykaz załączonych do oferty próbek - załącznik nr 6 

do SIWZ. Wymagane dokumenty w pkt. IX SIWZ powinny być dostarczone w oryginale 

lub jako poświadczona za zgodność z oryginałem kopia przez Wykonawcę. 

Poświadczenia dokonuje osoba upoważniona do podpisywania oferty w imieniu 

Wykonawcy. Odnośnie dokumentu wymaganego w ppkt. 3a wymagane jest złożenie 

upoważnienia w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza. Poświadczenia 

Wykonawcy na dokumentach oferty muszą być opatrzone imienną pieczątką i podpisem 

Wykonawcy. W razie braku pieczątki imiennej konieczne jest złożenie czytelnego podpisu 

przez Wykonawcę (lub pełnomocnika) umożliwiającego weryfikację jego tożsamości 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu potwierdzenia spełniania warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1, 2, 2a 

Zamawiający wymaga złożenia: a) Oświadczenia o spełnianiu wymogów zawartych w art. 

22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2, 2a Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. 

(DZ. U. Z 2013 R. POZ. 984, 1047 I 1473 ORAZ Z 2014 R. POZ. 423, 768, 811, 915 I 

1146) oryginał - załącznik nr 1 i 2 do SIWZ. b) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru 

lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż sześć 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Listy podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informacji o tym, że 

nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru w załączniku nr 3 do siwz 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu potwierdzenia spełniania warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1, 2, 2a 

Zamawiający wymaga złożenia: a) Oświadczenia o spełnianiu wymogów zawartych w art. 

22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2, 2a Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. 

(DZ. U. Z 2013 R. POZ. 984, 1047 I 1473 ORAZ Z 2014 R. POZ. 423, 768, 811, 915 I 

1146) oryginał - załącznik nr 1 i 2 do SIWZ. b) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru 

lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do 
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wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż sześć 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Listy podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informacji o tym, że 

nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru w załączniku nr 3 do siwz 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• 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 w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
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III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do używania zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.). 

Termin przydatności do użycia powinien wynosić minimum 12 miesięcy od chwili dostawy do 

Zamawiającego. 2. Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnych próbek (wzoru) - w ilości 

wskazanej w załączniku nr 5 do SIWZ. 3. Próbki oferowanych wyrobów należy złożyć wraz z ofertą 

w Sekcji Zamówień Publicznych Zamawiającego w pokoju nr 009, w ilości podanej w załączniku nr 

5 do SIWZ . 4. Próbki oferowanego towaru powinny być odpowiednio zapakowane i dokładnie 

opisane w języku polskim (opis powinien zawierać nazwę artykułu, numer katalogowy, producenta). 
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5. Brak spełnienia w/w wymogów, niedostarczenie próbek, złożenie ich po terminie lub złożenie w 

innym miejscu, niż wskazane powyżej, spowoduje odrzucenie oferty 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 70 

• 2 - jakość - 30 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.coi.waw.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: CENTRUM 

ONKOLOGII - INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej - Curie ul. W.K. Wawelska 15B, 02 - 034 

Warszawa pokój 009.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

26.05.2015 godzina 10:00, miejsce: CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej - 

Curie ul. W.K. Wawelska 15B, 02 - 034 Warszawa pokój 009. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy 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 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wszczepialny port o twardej podstawie , kształt delta lub 

owalny(anatomiczny ). 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wszczepialny port o 

twardej podstawie , kształt delta lub owalny(anatomiczny ). 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.24-0. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 
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o 1. Cena - 70 

o 2. jakość - 30 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wszczepialny port niskoprofilowy, jednorazowego użytku. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wszczepialny port 

niskoprofilowy, jednorazowego użytku. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.24-0. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 70 

o 2. jakość - 30 

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Tytanowy port wszczepialny, jednorazowego użytku, sterylny. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tytanowy port 

wszczepialny, jednorazowego użytku, sterylny. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.24-0. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 70 

o 2. jakość - 30 

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wszczepialny port tytanowy niskoprofilkowy o twardej podstawie. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wszczepialny port 

tytanowy niskoprofilkowy o twardej podstawie. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.24-0. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 70 

o 2. jakość - 30 

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Podskórny port do podawania leków dożylnie, z komorą ceramiczną 

jednokomorowy wraz z zestawem do kaniulacji centralnego naczynia żylnego z kaniulą rozrywalną.. 
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• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Podskórny port do 

podawania leków dożylnie, z komorą ceramiczną jednokomorowy wraz z zestawem do 

kaniulacji centralnego naczynia żylnego z kaniulą rozrywalną.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.24-0. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 70 

o 2. jakość - 30 

 

 
 


