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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294383-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Krosno: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
2011/S 181-294383

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
ul. Korczyńska 57
Osoba do kontaktów: Katarzyna Pelczar
38-400 Krosno
POLSKA
Tel.:  +48 134378497
E-mail: sezam.szpital@krosno.med.pl
Faks:  +48 134378227
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.krosno.med.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:

Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294383-2011:TEXT:PL:HTML
mailto:sezam.szpital@krosno.med.pl
www.krosno.med.pl
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II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000, 33141320, 33141220, 33141642, 33141641, 33141123, 33141200, 33141615, 33141620,
33141310, 33157200, 33640000, 33641200, 33131600, 33171100, 42514310, 33162200, 33169000,
33168000, 33194220

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

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
Szacunkowa wartość bez VAT: 480 900,00 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Pakiet nr I - Akcesoria do aparatu EMG.
1) Krótki opis
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000, 33141320, 33141220, 33141642, 33141641, 33141123, 33141200, 33141615, 33141620,
33141310, 33157200, 33640000, 33641200, 33131600, 33171100, 42514310, 33162200, 33169000,
33168000, 33194220

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2
Nazwa: Pakiet nr IA - Akcesoria do aparatu EMG.
1) Krótki opis
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000, 33141320, 33141220, 33141642, 33141641, 33141123, 33141200, 33141615, 33141620,
33141310, 33157200, 33640000, 33641200, 33131600, 33171100, 42514310, 33162200, 33169000,
33168000, 33194220

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3
Nazwa: Pakiet nr II - Pojemniki plastikowe na zużyte igły.
1) Krótki opis
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000, 33141320, 33141220, 33141642, 33141641, 33141123, 33141200, 33141615, 33141620,
33141310, 33157200, 33640000, 33641200, 33131600, 33171100, 42514310, 33162200, 33169000,
33168000, 33194220

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4
Nazwa: Pakiet nr III - Zestawy/ katetery moczowodowe, zestawy do szynowania, nefrostomii, emblolektomii, drenaż
worka osierdziowego.
1) Krótki opis
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000, 33141320, 33141220, 33141642, 33141641, 33141123, 33141200, 33141615, 33141620,
33141310, 33157200, 33640000, 33641200, 33131600, 33171100, 42514310, 33162200, 33169000,
33168000, 33194220

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5
Nazwa: Pakiet nr IV - Akcesoria do defibrylatora dwufazowego lifepak 20.
1) Krótki opis
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000, 33141320, 33141220, 33141642, 33141641, 33141123, 33141200, 33141615, 33141620,
33141310, 33157200, 33640000, 33641200, 33131600, 33171100, 42514310, 33162200, 33169000,
33168000, 33194220

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6
Nazwa: Pakiet nr V – Ostrza.
1) Krótki opis
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000, 33141320, 33141220, 33141642, 33141641, 33141123, 33141200, 33141615, 33141620,
33141310, 33157200, 33640000, 33641200, 33131600, 33171100, 42514310, 33162200, 33169000,
33168000, 33194220

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7
Nazwa: Pakiet nr VI – Sonda sengstakena.
1) Krótki opis
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000, 33141320, 33141220, 33141642, 33141641, 33141123, 33141200, 33141615, 33141620,
33141310, 33157200, 33640000, 33641200, 33131600, 33171100, 42514310, 33162200, 33169000,
33168000, 33194220

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8
Nazwa: Pakiet nr VII – Strzykawki insulinowe.
1) Krótki opis
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000, 33141320, 33141220, 33141642, 33141641, 33141123, 33141200, 33141615, 33141620,
33141310, 33157200, 33640000, 33641200, 33131600, 33171100, 42514310, 33162200, 33169000,
33168000, 33194220

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9
Nazwa: Pakiet nr VIII – Pętla do przycinania migdałków.
1) Krótki opis
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000, 33141320, 33141220, 33141642, 33141641, 33141123, 33141200, 33141615, 33141620,
33141310, 33157200, 33640000, 33641200, 33131600, 33171100, 42514310, 33162200, 33169000,
33168000, 33194220

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10
Nazwa: Pakiet nr IX – Plomby do wózków reanimacyjnych.
1) Krótki opis
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000, 33141320, 33141220, 33141642, 33141641, 33141123, 33141200, 33141615, 33141620,
33141310, 33157200, 33640000, 33641200, 33131600, 33171100, 42514310, 33162200, 33169000,
33168000, 33194220

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 11
Nazwa: Pakiet nr X – Dreny do histeroskopii.
1) Krótki opis
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000, 33141320, 33141220, 33141642, 33141641, 33141123, 33141200, 33141615, 33141620,
33141310, 33157200, 33640000, 33641200, 33131600, 33171100, 42514310, 33162200, 33169000,
33168000, 33194220

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12
Nazwa: Pakiet nr XI - Zestawy/ katetery moczowodowe.
1) Krótki opis
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000, 33141320, 33141220, 33141642, 33141641, 33141123, 33141200, 33141615, 33141620,
33141310, 33157200, 33640000, 33641200, 33131600, 33171100, 42514310, 33162200, 33169000,
33168000, 33194220

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13
Nazwa: Pakiet nr XII – Łącznik do sondy moczowodowej.
1) Krótki opis
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000, 33141320, 33141220, 33141642, 33141641, 33141123, 33141200, 33141615, 33141620,
33141310, 33157200, 33640000, 33641200, 33131600, 33171100, 42514310, 33162200, 33169000,
33168000, 33194220

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14
Nazwa: Pakiet nr XIII – Soczewki opatrunkowe.
1) Krótki opis
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000, 33141320, 33141220, 33141642, 33141641, 33141123, 33141200, 33141615, 33141620,
33141310, 33157200, 33640000, 33641200, 33131600, 33171100, 42514310, 33162200, 33169000,
33168000, 33194220

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15
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Nazwa: Pakiet nr XIV – Ostrza do strzygarek.
1) Krótki opis
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000, 33141320, 33141220, 33141642, 33141641, 33141123, 33141200, 33141615, 33141620,
33141310, 33157200, 33640000, 33641200, 33131600, 33171100, 42514310, 33162200, 33169000,
33168000, 33194220

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16
Nazwa: Pakiet nr XV – Kleszczyki biopsyjne bronchoskopowe.
1) Krótki opis
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000, 33141320, 33141220, 33141642, 33141641, 33141123, 33141200, 33141615, 33141620,
33141310, 33157200, 33640000, 33641200, 33131600, 33171100, 42514310, 33162200, 33169000,
33168000, 33194220

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17
Nazwa: Pakiet nr XVI – Igły jednorazowego użytku do znieczuleń lub biopsji cienkoigłowej.
1) Krótki opis
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000, 33141320, 33141220, 33141642, 33141641, 33141123, 33141200, 33141615, 33141620,
33141310, 33157200, 33640000, 33641200, 33131600, 33171100, 42514310, 33162200, 33169000,
33168000, 33194220

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18
Nazwa: Pakiet nr XVII – Kocyk na całe ciało do ogrzewacza konwekcyjnego equator.
1) Krótki opis
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000, 33141320, 33141220, 33141642, 33141641, 33141123, 33141200, 33141615, 33141620,
33141310, 33157200, 33640000, 33641200, 33131600, 33171100, 42514310, 33162200, 33169000,
33168000, 33194220

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
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III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
Pakiet 1- 45,00 PLN; Pakiet 1A – 80,00 PLN; Pakiet 2- 920,00 PLN; Pakiet 3- 2150,00 PLN; Pakiet 4- 330,00
PLN; Pakiet 5- 270,00 PLN;
Pakiet 6- 30,00 PLN; Pakiet 7- 55,00 PLN; Pakiet 8- 16,00 PLN;
Pakiet 9- 50,00 PLN; Pakiet 10- 165,00 PLN; Pakiet 11- 50,00 PLN;
Pakiet 12- 60,00 PLN; Pakiet 13- 32,00 PLN; Pakiet 14- 65,00 PLN;
Pakiet 15- 400,00 PLN; Pakiet 16- 16,00 PLN; Pakiet 17- 75,00 PLN;
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu przelewem na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego): Podkarpacki
Bank Spółdzielczy nr 05 8642 1083 2002 8304 2474 0004.
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000
roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty
wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W tytule przelewu proszę wpisać: „Wadium - numer sprawy
EZ/215/124/2011”.
W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz
Zamawiającego, który należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w kopercie z dopiskiem:,, WADIUM NR
EZ/215/124/2011”.
Nie później jednak niż do dnia 25.10.2011.r. do godz. 10.00 i złożyć w siedzibie zamawiającego przy Ulicy
Korczyńskiej 57, 38-400 Krosno w sekretariacie (pok. 275) kopię w/w dokumentu należy załączyć do oferty (jako
załącznik).
5. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym
Wykonawca jest związany ofertą.
6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta.
Gwarancja (poręczenie)musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela
Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z
imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty
wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy.
8. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej
formie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertę Zamawiający uzna za
odrzuconą.
9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
14. Dokładnie należy podać w ofercie sposób w jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium tj. adres
banku, numer konta itd. !!! (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu).
15. Wadium wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na rachunku bankowym, który zgodnie z
łączącą Zamawiającego i Podkarpacki Bank Spółdzielczy umową o prowadzenie rachunku bankowego, jest
nieoprocentowany.

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
III.1.4) Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: A.1) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy - odpowiadają wymaganiom
określonym przez zamawiającego w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z obowiązującymi w
tej mierze wymogami prawnymi Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. Zaświadczenie, podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczone produkty
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz. U.Z 2010 R., Nr 107 poz. 679) tj.:
1) dla wyrobów klasy IIb i III dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru wyrobów
medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania;
2) dla pozostałych klas wyrobów medycznych:
a) certyfikat oceny zgodności (klasa IIa);
b) deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy dla wyrobu medycznego oznakowanego
znakiem CE (klasa I);
3) w przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i
zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i
nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosowanego oświadczenia.
A.2) W celu potwierdzenia, że zaoferowane produkty spełniają wymagania – parametry określone przez
Zamawiającego w siwz należy do oferty dołączyć parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy: oryginalne opisy (charakterystyki) zaoferowanych produktów, w szczególności w formie aktualnych
katalogów (dopuszcza się poszczególne karty katalogowe)lub/i materiałów firmowych lub/i folderów, ulotek
informacyjnych, przy czym należy wyraźnie zaznaczyć produkt, który jest oferowany oraz stosowne instrukcje
obsługi.
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek do następujących pakietów:
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Pakiet nr II – po 1 sztuce dla każdego pojemnika,
Pakiet nr III – po 1 sztuce dla każdego rozmiaru we wszystkich pozycjach (1-14),
Pakiet nr IV – 1 sztukę do poz. 2 (poz. 1 brak próbki),
Pakiet nr V – po 1 sztuce we wszystkich pozycjach,
Pakiet nr VI – 1 sztukę,
Pakiet nr VII – 1 sztukę,
Pakiet nr IX – 2 sztuki (nie opakowania),
Pakiet nr XI – po 1 sztuce dla każdej pozycji,
Pakiet nr XII - po 1 sztuce dla każdej pozycji,
Pakiet nr XIII - 1 sztukę,
Pakiet nr XIV - 1 sztukę,
Pakiet nr XV - 1 sztukę do poz. 1 (poz. 2 brak próbki),
Pakiet nr XVI - 1 sztukę,
Pakiet nr XVII - 1 sztukę.
Każda próbka powinna być opisana numerem pakietu i nr pozycji, której dotyczy. Próbki należy wysłać
w osobnej kopercie z opisem: „Próbki – zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku –
EZ/215/124/2011”.
A.3) Karty charakterystyki przedmiotu zamówienia.

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: Wykonawca złoży oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w zakresie znajdowania się w sytuacji finansowej zapewniającej
wykonanie Zamówienia Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (zał.4 do SIWZ).
1. Wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o
których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. (zał. 5 do SIWZ).
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, a osoba fizyczna złoży oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualną informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (dla
podmiotów zbiorowych), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 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 organu podatkowego,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (art. 24 ust.1 1 pkt. 3 ustawy).
6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub



Dz.U./S S181
21/09/2011
294383-2011-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

10/12

21/09/2011 S181
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10/12

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (art. 24 ust.1 1 pkt. 3 ustawy).
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku określonego w art. 22 ust.1 polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały w realizacji części
zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt. od 1 do 6.
W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty wymienione w punktach od 2 do
6. składa każdy z podmiotów - samodzielnie.
W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,jeżeli osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 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 5–8 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
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa
dokumenty wymienione w tej części SIWZ z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów, o których mowa w tej
części SIWZ:
1) pkt. 2 – 4 i pkt. 6 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) 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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt. 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy
Pzp.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, 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 w powyższych pkt 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca złoży oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w zakresie znajdowania się w sytuacji finansowej zapewniającej
wykonanie Zamówienia Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków
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udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (zał.4 do SIWZ).

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o
których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w zakresie znajdowania się w sytuacji
finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy
Prawo zamówień publicznych (zał.4 do SIWZ).

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

Najniższa cena

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:

EZ/215/124/2011

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 25.10.2011 -
10:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.10.2011 - 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
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Data: 25.10.2011 - 10:30
Miejscowość
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, Dział
Zamówień Publicznych, pok. 101, POLSKA.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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
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 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 8. 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 art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób
– w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8;
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, 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 – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w niniejszym ust. 8 i 9 wnosi się w przypadku zamówień,
których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
– w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
11. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich
wniesienia określa Dział VI ustawy.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

15.9.2011


