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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152242-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne
2016/S 086-152242

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15 B
Punkt kontaktowy: Sekcja Zamówień Publicznych, pokój nr 012
Osoba do kontaktów: Izabella Motelska
02-034 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 225709474
E-mail: izabella.motelska@coi.pl 
Faks:  +48 225709474
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.coi.waw.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
Inna: instytut badawczy

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:
Dostawa wyrobów medycznych Pn-19/16/IM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: ul.
Roentgena 5

mailto:izabella.motelska@coi.pl
www.coi.waw.pl
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02-781 Warszawa.
Kod NUTS PL,PL127

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
Dostawa wyrobów medycznych – 18 pakietów.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141000, 33171000, 33141624, 33141600, 33141323, 33141300, 33190000,
33141310, 33191000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

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:
Powyżej 209 tys. EUR.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

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

Rurki intubacyjne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33141000, 33171000

3) Wielkość lub zakres
Poniżej 209 tys. EUR.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Pakiet nr 2
1) Krótki opis
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Linie infuzyjne do podaży leków cytostatycznych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141624

3) Wielkość lub zakres
Poniżej 209 tys. EUR.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

Worki stomijne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141600

3) Wielkość lub zakres
Poniżej 209 tys. EUR.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Pakiet nr 4
1) Krótki opis

Igły do biopsji.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141000, 33141323

3) Wielkość lub zakres
Poniżej 209 tys. EUR.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Pakiet nr 5
1) Krótki opis

Urządzenia do pobierania leku z fiolki, łączniki na strzykawkę, zestawy podłączeniowe do podawania leków
cytostatycznych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141000, 33141624

3) Wielkość lub zakres
Poniżej 209 tys. EUR.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 6
Nazwa: Pakiet nr 6
1) Krótki opis

Zgłębniki do przezskórnej endoskopowej gastrostomii.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141000

3) Wielkość lub zakres
Poniżej 30 tys. EUR.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 30 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Pakiet nr 7
1) Krótki opis

Akcesoria do spirometru BTL-08 SPIRO.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141000, 33171000

3) Wielkość lub zakres
Poniżej 30 tys. EUR.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Pakiet nr 8
1) Krótki opis

Worki kriogeniczne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141000, 33141600

3) Wielkość lub zakres
Poniżej 30 tys. EUR.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Pakiet nr 9
1) Krótki opis

Mankiety do szybkiego przetaczania płynów i krwi.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141000, 33141300

3) Wielkość lub zakres
Poniżej 30 tys. EUR.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: Pakiet nr 10
1) Krótki opis

Mostki stomijne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33141600, 33190000

3) Wielkość lub zakres
Poniżej 30 tys. EUR.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11
Nazwa: Pakiet nr 11
1) Krótki opis

Pojemniki na próbkę wydzieliny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141000, 33141600

3) Wielkość lub zakres
Poniżej 30 tys. EUR.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12
Nazwa: Pakiet nr 12
1) Krótki opis

Dreny medyczne do cięcia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141000

3) Wielkość lub zakres
Poniżej 30 tys. EUR.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13
Nazwa: Pakiet nr 13
1) Krótki opis

Trzyczęściowe strzykawki insulinowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141000, 33141310

3) Wielkość lub zakres
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Poniżej 30 tys. EUR.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14
Nazwa: Pakiet nr 14
1) Krótki opis

Trzyczęściowe strzykawki bursztynowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141000, 33141310

3) Wielkość lub zakres
Poniżej 30 tys. EUR.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15
Nazwa: Pakiet nr 15
1) Krótki opis

Kieliszki do podawania leków.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141000

3) Wielkość lub zakres
Poniżej 30 tys. EUR.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16
Nazwa: Pakiet nr 16
1) Krótki opis

Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33191000

3) Wielkość lub zakres
Poniżej 30 tys. EUR.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17
Nazwa: Pakiet nr 17
1) Krótki opis

Wieszaki plastikowe (uniwersalne) do worków do zbiórki moczu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33100000, 33190000

3) Wielkość lub zakres
Poniżej 30 tys. EUR.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 18
Nazwa: Pakiet nr 18
1) Krótki opis

Kanki doodbytnicze.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141000

3) Wielkość lub zakres
Poniżej 30 tys. EUR.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1/13 600,00;
2/13 100,00;
3/4 000,00;
4/4 000,00;
5/2 800,00;
6/1 400,00;
7/1 000,00;
8/900,00;
9/600,00;
10/400,00;
11/200,00;
12/50,00;
13/30,00;
14/1 000,00;
15/1 600,00;
16/1 000,00;
17/100,00;
18/50,00.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o
zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej
solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, podpisany przez wszystkich
wykonawców ubiegających się o wspólnie o zamówienie publiczne.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania braku podstaw
do wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający wymaga złożenia:
a) Oświadczenia o spełnianiu wymogów zawartych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164).
b) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 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) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4 – 8 i 10 -11
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego odpowiednio,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczeń, 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 ofert
f) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, 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 ofert.
g) 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.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek: Posiadanie
odpowiedniej zdolności finansowej i ekonomicznej
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt. 4 ustawy
należy przedłożyć:
a) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy podaną kwotą (liczba w PLN),
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga
wykazania posiadania środków lub zdolności kredytowej nie mniejszych niż dla poszczególnych pakietów:
1/246 000,00;
2/237 000,00;
3/72 600,00;
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4/72 300,00;
5/51 300,00;
6/25 900,00;
7/18 800,00;
8/16 800,00;
9/12 200,00;
10/7 700,00;
11/4 000,00;
12/900,00;
13/500,00;
14/18 300,00;
15/28 800,00;
16/21 300,00;
17/2 400,00;
18/1 000,00.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Warunek: Posiadanie odpowiedniej zdolności
finansowej i ekonomicznej
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt. 4 ustawy
należy przedłożyć:
a) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy podaną kwotą (liczba w PLN),
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga
wykazania posiadania środków lub zdolności kredytowej nie mniejszych niż dla poszczególnych pakietów:
1/246 000,00;
2/237 000,00;
3/72 600,00;
4/72 300,00;
5/51 300,00;
6/25 900,00;
7/18 800,00;
8/16 800,00;
9/12 200,00;
10/7 700,00;
11/4 000,00;
12/900,00;
13/500,00;
14/18 300,00;
15/28 800,00;
16/21 300,00;
17/2 400,00;
18/1 000,00.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
należy przedłożyć:
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1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
(oryginał) – załącznik nr 3 do SIWZ;
1.2. Warunek: Posiadanie wiedzy i doświadczenia
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt. 2 ustawy
należy przedłożyć:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie; – Załącznik nr 6 do SIWZ;
b) Opis sposobu dokonania oceny tego warunku:
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej jedną dostawę
rodzajowo odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tj. dostawę sprzętu medycznego o wartości brutto
minimum podanej w tabeli poniżej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenie dowodów czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
c) Dowodami o których mowa wyżej są:
1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminu składania ofert;
2. w przypadku zamówień na dostawy– oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1
W tym przypadku wraz z oświadczeniem Wykonawca przedstawia
Zamawiającemu uzasadnienie braku możliwości uzyskania poświadczenia
3. w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego, dostawy lub usługi wskazane w wykazie,
o którym mowa w punkcie a) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa w punkcie c)1.
Zamawiający wymaga wykazania wykonania lub wykonywania co najmniej 1 głównej dostawy o wartości nie
mniejszej niż – dla poszczególnych pakietów:
1/246 000,00;
2/237 000,00;
3/72 600,00;
4/72 300,00;
5/51 300,00;
6/25 900,00;
7/18 800,00;
8/16 800,00;
9/12 200,00;
10/7 700,00;
11/4 000,00;
12/900,00;
13/500,00;
14/18 300,00;
15/28 800,00;
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16/21 300,00;
17/2 400,00;
18/1 000,00.
2.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) Katalogi, foldery ulotka lub karta/formularz danych technicznych dot.
oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające wymagania
Zamawiającego zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ
d) Bezpłatne próbki oferowanego wyrobu – w ilości wskazanej w załączniku nr 1 do
siwz.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
należy przedłożyć:
1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
(oryginał) – załącznik nr 3 do SIWZ;
1.2. Warunek: Posiadanie wiedzy i doświadczenia
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt. 2 ustawy
należy przedłożyć:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie; – Załącznik nr 6 do SIWZ;
b) Opis sposobu dokonania oceny tego warunku:
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej jedną dostawę
rodzajowo odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tj. dostawę sprzętu medycznego o wartości brutto
minimum podanej w tabeli poniżej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenie dowodów czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
c) Dowodami o których mowa wyżej są:
1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminu składania ofert;
2. w przypadku zamówień na dostawy– oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1
W tym przypadku wraz z oświadczeniem Wykonawca przedstawia
Zamawiającemu uzasadnienie braku możliwości uzyskania poświadczenia
3. w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego, dostawy lub usługi wskazane w wykazie,
o którym mowa w punkcie a) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa w punkcie c)1.
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Zamawiający wymaga wykazania wykonania lub wykonywania co najmniej 1 głównej dostawy o wartości nie
mniejszej niż – dla poszczególnych pakietów:
1/246 000,00;
2/237 000,00;
3/72 600,00;
4/72 300,00;
5/51 300,00;
6/25 900,00;
7/18 800,00;
8/16 800,00;
9/12 200,00;
10/7 700,00;
11/4 000,00;
12/900,00;
13/500,00;
14/18 300,00;
15/28 800,00;
16/21 300,00;
17/2 400,00;
18/1 000,00.

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 70
2. Jakość. Waga 30

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:
Pn-19/16/IM

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
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IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 8.6.2016
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: W kasie Zamawiajaceo lub przelewem.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.6.2016 - 10:00

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
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: 8.6.2016 - 11:00
Miejscowość:
Warszawa, ul. Wawelska 15B

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Do oferty należy dołączyć:
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
zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.
b) Potwierdzenie wniesienia wadium.
c) Wykaz załączonych do oferty próbek
2.Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8,10 i 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-9,10 i 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania
tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Jeżeli wykonawca, wskazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia zamawiający żąda od wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1-3.
Jeżeli Zamawiający ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie, zamiast
dokumentów:
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1) o których mowa § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane:
a) pkt. 2-4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzając odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— 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,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia.
b) pkt. 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 1a tiret pierwsze i trzecie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1a tiret drugie, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z ustawą z 29.1.2004 Prawo Zamówień
Publicznych (Dz.U. 2015 poz 2164).

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl


Dz.U./S S86
03/05/2016
152242-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 15 / 15

03/05/2016 S86
http://ted.europa.eu/TED

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

15 / 15

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.4.2016


