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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:361639-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Cewniki
2018/S 158-361639

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A.Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20/24
Katowice
40-027
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Stefanowicz
E-mail: duo@spskm.katowice.pl 
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spskm.katowice.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.spskm.katowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: szpital kliniczny

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa wyrobów medycznych dla bloków operacyjnych
Numer referencyjny: ZP-18-097UN

II.1.2) Główny kod CPV
33141200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:duo@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl
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Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla bloków operacyjnych.Przedmiot
zamówienia został podzielony na dziesięć (10) części – Pakiety, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza
składanie ofert częściowych na dowolną ilość części – Pakietów tj: a. Pakiet nr 1 – Cewniki do karmienia;
b. Pakiet nr 2 – Cewniki Tienama; c. Pakiet nr 3 – Kateter do jejunostomii; d. Pakiet nr 4 – Dreny brzuszne,
katetery do embolektomii; e. Pakiet nr 5 – Przewód do cystoskopu; f. Pakiet nr 6 – Siatki przepuklinowe
nierozpuszczalne; g. Pakiet nr 7 – Siatki przepuklinowe rozpuszczalne; h. Pakiet nr 8 – Staplery jednorazowe
okrężne; i. Pakiet nr 9 – Oznaczniki naczyniowe; j. Pakiet nr 10 – Wosk kostny.Szczegółowe parametry w
zakresie przedmiotu zamówienia (ilości, parametry) określone są w Załącznikach nr 1 ÷ 10 do SIWZ. Oferowany
asortyment musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z zapisem ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm).

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 – Cewniki do karmienia;
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla bloków operacyjnych - Pakiet
nr 1 – Cewniki do karmienia; Szczegółowe parametry w zakresie przedmiotu zamówienia (ilości, parametry)
określone są w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Oferowany asortyment musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z zapisem ustawy z dnia 20.5.2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017r. poz. 211 z późn. zm).
Zamawiający wymaga aby termin ważności przedmiotu zamówienia nie był krótszy niż 12 miesięcy licząc od
dnia dostawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 30,00 PLN. Zamawiający nie wymaga wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2 – Cewniki Tienama
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla bloków operacyjnych - Pakiet nr
2 – Cewniki Tienama; Szczegółowe parametry w zakresie przedmiotu zamówienia (ilości, parametry) określone
są w Załączniku nr 2 do SIWZ.
Oferowany asortyment musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z zapisem ustawy z dnia 20.5.2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm).
Zamawiający wymaga aby termin ważności przedmiotu zamówienia nie był krótszy niż 12 miesięcy licząc od
dnia dostawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3,00 PLN. Zamawiający nie wymaga wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 3 – Kateter do jejunostomii;
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33141200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla bloków operacyjnych - Pakiet
nr 3 – Kateter do jejunostomii; Szczegółowe parametry w zakresie przedmiotu zamówienia (ilości, parametry)
określone są w Załączniku nr 3 do SIWZ.
Oferowany asortyment musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z zapisem ustawy z dnia 20.5.2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm).
Zamawiający wymaga aby termin ważności przedmiotu zamówienia nie był krótszy niż 12 miesięcy licząc od
dnia dostawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 100,00 PLN. Zamawiający nie wymaga wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 4 – Dreny brzuszne, katetery do embolektomii;
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200
33162200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla bloków operacyjnych - Pakiet
nr 4 – Dreny brzuszne, katetery do embolektomii; Szczegółowe parametry w zakresie przedmiotu zamówienia
(ilości, parametry) określone są w Załączniku nr 4 do SIWZ.
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Oferowany asortyment musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z zapisem ustawy z dnia 20.5.2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm).
Zamawiający wymaga aby termin ważności przedmiotu zamówienia nie był krótszy niż 12 miesięcy licząc od
dnia dostawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 700,00 PLN. Zamawiający nie wymaga wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5 – Przewód do cystoskopu;
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200
33162200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla bloków operacyjnych - Pakiet
nr 5 – Przewód do cystoskopu; Szczegółowe parametry w zakresie przedmiotu zamówienia (ilości, parametry)
określone są w Załączniku nr 5 do SIWZ.
Oferowany asortyment musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z zapisem ustawy z dnia 20.5.2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm).
Zamawiający wymaga aby termin ważności przedmiotu zamówienia nie był krótszy niż 12 miesięcy licząc od
dnia dostawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 20,00 PLN. Zamawiający nie wymaga wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 6 – Siatki przepuklinowe nierozpuszczalne;
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200
33162200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla bloków operacyjnych - Pakiet nr
6 – Siatki przepuklinowe nierozpuszczalne; Szczegółowe parametry w zakresie przedmiotu zamówienia (ilości,
parametry) określone są w Załączniku nr 6 do SIWZ.
Oferowany asortyment musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z zapisem ustawy z dnia 20.5.2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm).
Zamawiający wymaga aby termin ważności przedmiotu zamówienia nie był krótszy niż 12 miesięcy licząc od
dnia dostawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 50,00 PLN. Zamawiający nie wymaga wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 7 – Siatki przepuklinowe rozpuszczalne;
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200
33162200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla bloków operacyjnych - Pakiet
nr 7 – Siatki przepuklinowe rozpuszczalne; Szczegółowe parametry w zakresie przedmiotu zamówienia (ilości,
parametry) określone są w Załączniku nr 7 do SIWZ.
Oferowany asortyment musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z zapisem ustawy z dnia 20.5.2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm).
Zamawiający wymaga aby termin ważności przedmiotu zamówienia nie był krótszy niż 12 miesięcy licząc od
dnia dostawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 70,00 PLN. Zamawiający nie wymaga wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 8 – Staplery jednorazowe okrężne;



Dz.U./S S158
18/08/2018
361639-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 8 / 13

18/08/2018 S158
https://ted.europa.eu/
TED

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

8 / 13

Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200
33162200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla bloków operacyjnych - Pakiet
nr 8 – Staplery jednorazowe okrężne; Szczegółowe parametry w zakresie przedmiotu zamówienia (ilości,
parametry) określone są w Załączniku nr 8 do SIWZ.
Oferowany asortyment musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z zapisem ustawy z dnia 20.5.2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm).
Zamawiający wymaga aby termin ważności przedmiotu zamówienia nie był krótszy niż 12 miesięcy licząc od
dnia dostawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 500,00 PLN. Zamawiający nie wymaga wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 9 – Oznaczniki naczyniowe;
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200
33162200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla bloków operacyjnych - Pakiet
nr 9 – Oznaczniki naczyniowe; Szczegółowe parametry w zakresie przedmiotu zamówienia (ilości, parametry)
określone są w Załączniku nr 9 do SIWZ.
Oferowany asortyment musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z zapisem ustawy z dnia 20.5.2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm).
Zamawiający wymaga aby termin ważności przedmiotu zamówienia nie był krótszy niż 12 miesięcy licząc od
dnia dostawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 20,00 PLN. Zamawiający nie wymaga wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 10 – Wosk kostny.
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200
33162200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla bloków operacyjnych - Pakiet nr
10 – Wosk kostny.Szczegółowe parametry w zakresie przedmiotu zamówienia (ilości, parametry) określone są
w Załączniku nr 10 do SIWZ.
Oferowany asortyment musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z zapisem ustawy z dnia 20.5.2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017r. poz. 211 z późn. zm).
Zamawiający wymaga aby termin ważności przedmiotu zamówienia nie był krótszy niż 12 miesięcy licząc od
dnia dostawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5,00 PLN. Zamawiający nie wymaga wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w okresie: 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.Projekt
umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 13 do SIWZ.

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: tak

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: 27/09/2018
Czas lokalny: 11:00
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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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/09/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach,
40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24, Budynek Dyrekcji Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 2

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:
Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw wykluczenia zamawiający żąda od Wykonawcy: Jednolitego Europejskie Dokumentu
Zamówienia – należy dołączyć do oferty - załącznik nr 14 do SIWZ (należy przesłać w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - zgodnie z rozdziałem VII pkt. 6.1 SIWZ), Oświadczenie
wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z rozdziałem
VII pkt. 1.2 SIWZ). W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego należy
złożyć:informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 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; oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego na wezwanie należy złożyć:bezpłatne próbki oferowanego
przedmiotu zamówienia. Próbki należy dostarczyć na adres wskazany w SIWZ. Na opakowaniu należy podać
dokładną nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę przetargu z zaznaczeniem „próbki”. Wewnątrz opakowania
należy umieścić dokładny spis załączonych próbek. Wszystkie dostarczone próbki są bezpłatne i nie podlegają
zwrotowi.Pakiet nr 1 poz. nr 1 ppkt. a-h – po 1 szt.;Pakiet nr 2 poz. nr 1 ppkt. a, ppkt. c –po 1 szt.;Pakiet nr 3
poz. nr 1 – po 1 szt.;Pakiet nr 4 poz. nr 1 – ppkt. 1a – po 1 szt.; poz. nr 2 – roz. 26Fdł 150 cm – po 1 szt.; poz.
3 – roz. 6F dł. 80 cm – po 1 szt., poz. 4 – roz. 5F – po 1 szt., poz. 5 roz. 16F – po 1 szt. poz. 6 roz. 6F – po 1
szt. Pakiet nr 5 poz. 1 ppkt. b – po 1 szt.;Pakiet nr 8 poz. 1 ppkt. a – po 1 szt.; Pakiet nr 9 poz. 1 ppkt. a, ppkt.
g – po 1 saszetka; Pakiet nr 10 poz. 1 – po 1 szt. 3.2 katalogi, foldery, karty katalogowe lub opis techniczny w
języku polskim. Treść dołączonego do oferty dokumentu musi potwierdzać wszystkie wymagane w załączniku
do SIWZ parametry. Brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach wymaganego parametru będzie
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skutkowało odrzuceniem oferty. Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę
przez Zamawiającego przy ocenie ofert – dotyczy wszystkich pakietów.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty/ oświadczenia zgodnie z
rozdziałem VII pkt. 4 SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Pzp.
2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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.
4) 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.
5) 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. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo
w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6) 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.
7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6. SIWZ 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.
8) Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
8.1 - 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

http://uzp.gov.pl
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8.2 - 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
10) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu
oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
11) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
12) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy.
13) Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
14) W sprawach nie uregulowanych w pkt 9 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie
przepisy art. 179 - 198g Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 22458701
Faks:  +48 22458700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/08/2018

http://uzp.gov.pl

