
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: ZAKUP I DOSTAWA ODZIEŻY

MEDYCZNEJ I OBUWIA MEDYCZNEGO NA RZECZ SZPITALA CZERNIAKOWSKIEGO

SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Ogłoszenie nr 593424-N-2017 z dnia 2017-09-27 r.



Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, krajowy numer

identyfikacyjny 1102681500000, ul. ul. Stępińska  19/25 , 00-739   Warszawa, woj. mazowieckie,

państwo Polska, tel. 22 318 60 00, e-mail zp@szpitalczerniakowski.waw.pl, faks 22 318 63 41.

Adres strony internetowej (URL): www.szpitalczerniakowski.waw.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

www.szpitalczerniakowski.waw.pl



Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.szpitalczerniakowski.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

pisemnie, zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozdział VI SIWZ. Składanie ofert odbywa sie za

posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo

pocztowe, osobiscie, za posrednictwem posłanca

Adres:

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stepinska 19/25, 00-739 Warszawa, pawilon administracyjny

pok. 106 (Kancelaria).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod



adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I DOSTAWA ODZIEŻY

MEDYCZNEJ I OBUWIA MEDYCZNEGO NA RZECZ SZPITALA CZERNIAKOWSKIEGO SP. Z

O.O.

Numer referencyjny: 65/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

4

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa odzieży medycznej i obuwia medycznego

w ramach pakietu nr 1-4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr

3.1-3.4 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy). Szczegółowe informacje dotyczące

obowiązków Wykonawcy zostały określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do

SIWZ



II.5) Główny kod CPV: 33199000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

33199000-1

18222000-1

18812300-7

18813300-4

18832000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  1   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM



III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe: Wykonawca udzieli gwarancji, że przedmiot zamówienia jest dobrej jakości

i wolny od wad: 1)w pakiecie nr 1 na okres: minimum 24 miesięcy licząc od daty dostawy towaru

do siedziby Zamawiającego, 2)w pakiecie 2-4 na okres: min. 200 cykli prania i nie krócej niż 2 lata

licząc od daty dostawy towaru do siedziby Zamawiającego Wykonawca w terminie 3 dni

roboczych od dnia zawarcia Umowy dostarczy Zamawiającemu pełną rozmiarówkę odzieży w

zakresie rozmiarów podanych w załączniku do Umowy, która posłuży do zebrania miar od

pracowników, na podstawie których zostanie uszyta i dostarczona odzież. Zamawiający w terminie

5 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawcę rozmiarów odzieży przekaże zamówienie

wraz z listą pracowników, dla których będzie dostarczona odzież medyczna i obuwie medyczne. W

przypadku nietypowych rozmiarów pracownika, nie dających się przyporządkować do rozmiarów

odzieży posiadanych przez Wykonawcę, zostaną podane rozmiary pracownika, na podstawie

których Wykonawca uszyje odzież, bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych przez

Zamawiającego. W przypadku niedopasowania obuwia medycznego dla wskazanej osoby,

Wykonawca dokona wymiany na inny rozmiar w ciągu 1 dnia roboczego, na swój koszt.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)



III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia

następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 1 ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2



USTAWY PZP

Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 w celu potwierdzenia okoliczności, o

których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących

dokumentów: 1. w zakresie Pakietu nr 1: 1) Katalogu obuwia na podstawie którego Zamawiający

oceni n/w parametry: - zgodność wizualną oferowanego obuwia z opisem zawartym w SIWZ w

zakresie cech widocznych, - spełnienie pozostałych parametrów opisu SIWZ na podstawie

zawartych w katalogu informacji (rodzaj chlewki, rodzaj podeszwy itp.); Katalog obuwia może

zawierać zdjęcia bądź wydruki komputerowe proponowanego obuwia, które będzie przedstawione

w kolorze wymaganym przez Zamawiajacego. 2)Dla oferowanych wyrobów Zamawiający żąda

ważnych i aktualnych dokumentów: a)Certyfikat Zgodności z Polską Normą PN-EN ISO

20345:2012 zgodnie z dyrektywą 89/686/ EWG ze zmianami (Obuwie medyczne - kategoria I)

wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę np.: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

(PCB i C); 2. w zakresie Pakietu nr 2 - 4: 1)Katalog odzieży gdzie odzież zaprezentowana jest na

modelach dla wszystkich pozycji danego pakietu z zaznaczeniem, których pozycji oferta dotyczy z

proponowanymi wzorami odzieży minimum po dwa dla każdej pozycji z pakietów: -Nie dopuszcza

się rysunków technicznych, zdjęć, kserokopii i wydruków komputerowych proponowanej odzieży,

-Odzież ma być przedstawiona w katalogu wyraźnie, w kolorze, dając możliwość porównania i

sprawdzenia opisu odzieży z SIWZ, -Zamawiający na podstawie katalogu oceni n /w parametry

wizualne: - sposób zapinania koszulek polo, - rozmieszczenie i ilość kieszeni, - sposób

wykończenia przy szyi (z kołnierzykiem bez kołnierzyka), - wykończenie (lamówkami) kieszonek i

rękawów, - wstawki w bluzach damskich. - Katalog powinien wyraźnie przedstawiać przedmiot

zamówienia pozwalając na łatwą i nie budzącą wątpliwości identyfikację proponowanych wzorów

odzieży i ich parametrów określonych w SIWZ. 2)Próbki tkanin (pakiet nr 2 - 4) wielkość próbki

materiału max 10cmx10cm, na podstawie których Zamawiający oceni kolory oferowanego

materiału. a)Każda dostarczona próbka musi mieć: - podany skład tkaniny, - sposób konserwacji, -

technologie prania w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami Zamawiającego. Każda

dostarczona próbka materiału musi być opisana przez Wykonawcę następująco: - nazwa

wykonawcy / nr pakietu i pozycji, UWAGA !!!! Próbki składane są w celu dokonania oceny jakości

materiału oraz koloru i w tym przypadku nie są traktowane jako dokument w rozumieniu art. 25

ust. 1 ustawy P.z.p., a tym samym art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. nie będzie miał zastosowania. 3)Dla

oferowanych wyrobów Zamawiający żąda ważnych i aktualnych dokumentów: a)Certyfikat

Zgodności z Polską Normą PN-P – 84525:1998 zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG (Odzież

medyczna - kategoria I) wystawiony przez np.: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCB i C) lub

przez niezależną, akredytowaną jednostkę jak np.: Instytut Włókiennictwa, b)Certyfikat zgodności



z Polską Normą na zastosowaną w odzieży tkaninę: -pkt. 4.2 normy PN-EN ISO 13688:2013-12

„Odzież ochronna. Wymagania ogólne” w zakresie zawartości amin rakotwórczych, wartości pH,

odporności wybarwień na pot; -tabela 2 normy PN-P 84525:1998 „Odzież robocza. Ubrania

robocze” (z wyłączeniem przepuszczalności powietrza); c)Karta techniczna tkanin użytych do

produkcji odzieży, wystawiona przez producenta tych tkanin, potwierdzająca określone w SIWZ

parametry ze wskazaniem, której odzieży (pozycji pakietu) karta dotyczy; d)Certyfikat Oeko-Tex

Standard 100 w II klasie produktów (wyroby tekstylne których duża część powierzchni znajduje się

w bezpośrednim kontakcie ze skórą) ważny na dzień otwarcia ofert – wystawiony przez Instytut

Włókiennictwa lub Autoryzowane Centrum Certyfikacyjne Stowarzyszenia Oeko-Tex dla tej

procedury – świadczący o przyjazności tkaniny dla skóry oraz, że nie zawiera szkodliwych

substancji chemicznych m.in. pestycydów, chloro-fenoli, formaldehydu, barwników alergizujących,

zabronionych barwników azotowych i ekstrahowanych metali ciężkich lub równoważny.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W CELU POTWIERDZENIA, ZE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJA

WYMAGANIOM OKRESLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY WYMAGA

ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ: Zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia z

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126), w celu

potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą (warunki przedmiotowe):

1)Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia odzież medyczna jest

wykonana zgodnie z warunkami technologicznymi określonymi w obowiązujących normach ; jeśli

dotyczy przedmiotu zamówienia Oświadczenie Wykonawcy, że guziki w zaoferowanej odzieży są

zgodne z obowiązującą normą PN-EN ISO 13688:2013-12PN-P; jeśli dotyczy przedmiotu

zamówienia Oświadczenie, Wykonawcy, że oferowane buty medyczne są wykonane zgodnie

obowiązującą normą, jeśli dotyczy przedmiotu zamówienia; oraz Oświadczenie Wykonawcy, że

oferowane produkty - wyroby tekstylne posiadają Certyfikaty świadczące o przyjazności tkaniny

dla skóry; ; jeśli dotyczy przedmiotu zamówienia Oświadczenie Wykonawcy, że tabele rozmiarowe

stosowane w firmie Wykonawcy są zgodne z obowiązującą normą PN-EN 13402-3;2014-01; jeśli

dotyczy przedmiotu zamówienia Jednocześnie Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia,

na każde żądanie Zamawiającego, odpowiedniego dokumentu, potwierdzającego posiadanie

odpowiednich parametrów - Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. UWAGA: Zamawiający informuje

Wykonawców – że w toku realizacji Umowy - na każde swoje żądanie, wymagał będzie

odpowiedniego dokumentu potwierdzającego wymagania wskazane w pkt 1). Do oferty każdy



Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art.

25 a ust. 1 ustawy P.z.p. w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w

oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz

spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy P.z.p. przekaże

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy P.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia,

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego

ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1

ustawy P.z.p. w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ składa każdy z Wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie



Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:



Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie



cena 90,00

Termin realizacji dostawy 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:



IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na



podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.

Możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jak również

warunki takich zmian Zamawiający określił w Projekcie umowy stanowiącym integralna cześć SIWZ

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-10-11, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> Oferte należy sporzadzic w jezyku polskim

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) 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

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje

zawarcia umowy ramowej, ani wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji



elektronicznej. Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem

postępowania. Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w PLN. Zamawiający nie przewiduje

rozliczeń w walutach obcych, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt. 6) ustawy P.z.p. Zamawiający nie

przewiduje stawiania wymagań związanych z realizacja zamówienia dotyczących zatrudnienia osób, o

których mowa w art. 29 ust. 4 ww. ustawy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w

postępowaniu, za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ww. ustawy Prawo

zamówień publicznych. Zamawiający nie stawia wymogu ani nie przewiduje możliwości składania

ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w

sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy P.z.p. W sytuacji sprzeczności postanowień SIWZ,

wyjaśnień do SIWZ lub modyfikacji SIWZ w stosunku do ustawy Prawo zamówień publicznych,

zastosowanie maja przepisy ustawy P.z.p. Zamawiający nie przewiduje stawiania wymagań

dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), o których mowa w art. 29 ust.

3a ww. ustawy. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na dodatkowe dostawy

dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego, których celem jest częściowa wymiana

dostarczonych produktów albo zwiększenie bieżących dostaw, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.

7ustawy P.z.p. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie te części zamówienia, których

wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podał nazwy firm Podwykonawców, zgodnie z

art. 36 b ust. 1 ustawy P.z.p.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W

takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców

oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy P.z.p. w zakresie wskazanym w załączniku nr

2 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to

ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w

zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

oraz brak podstaw wykluczenia

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH



Część nr: 1 Nazwa: Buty medyczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet nr 1:

Obuwie antystatyczne z tworzywa zabiegowego: wykonane ze specjalnego wyjałowionego materiału

termoplastycznego (tworzywa SEBS – steryno – etyleno - butadieno- styrenu (nie poliuretanowe),

materiał termo kształtny (dopasowujący się do stopy), amortyzujący wstrząsy. Zarówno cały but jak i

spód oraz cholewka wykonane w jednym anatomicznym dostosowanym do stopy odlewie, pełny lany

obcas, anatomiczny kształt z profilem ortopedycznym, przeciwpoślizgowe, cholewka wykonana z

otworami przewietrzającymi po obu bokach, bez otworów w górnej części cholewki, kolor granat.

Obuwie antybakteryjne do pełnej dezynfekcji, dopuszczone do prania w automatach pralniczych w

środkach piorących stosowanych w pralniach szpitalnych w temp. ok 500C z dodatkami środków

dezynfekujących, dopuszczone do sterylizacji w temp. do 1340C. Obuwie nie wchłaniające zapachu.

Obuwie winno spełniać normę PN-EN ISO 20347:2012

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18813300-4, 18832000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 1

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 90,00

termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:



Część nr: 2 Nazwa: Ubrania medyczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odzież

medyczna a) tkanina zastosowana do produkcji odzieży powinna umożliwić pranie odzieży w

temperaturze 95ºC, b) proponowana odzież medyczna musi być odpowiednia do prania w silnie

dezynfekujących środkach piorąco-dezynfekujących, c) tkanina zastosowana do produkcji odzieży

powinna posiadać odporność na odbarwianie – tkanina barwiona kadziowo odporna na działanie chloru,

d) odzież powinna być wykonana z wyjątkową starannością, ściegi krawieckie powinny być proste,

ciągłe, nieprzerwane w jednakowej odległości od brzegów tkaniny, obrzucenia powinny być wykonane na

maszynach typu Overlock z maszynowym przycięciem zbędnych części materiału. Szwy w miejscach

zespoleń różnych części odzieży jak i przy podwinięciach nie powinny powodować ściągania i

zmarszczenia tkaniny, e) zastosowane guziki powinny się charakteryzować odpornością na wysoką

temperaturę przemysłowych urządzeń do prasowania, nie dopuszcza się zastosowania innego rodzaju

zapięcia niż guziki, f) odzież powinna być wykonana zgodnie z warunkami technologicznymi

określonymi w Polskich Normach: PN-P-84525:1998, potwierdzone Certyfikatem zgodności z Polską

Normą, g) Guziki powinny odpowiadać normie PN-EN ISO 13688:2013-12PN-P odpowiadającej

polskiej normie 84525:1998. h) Na odzieży (bluzach, spodniach i koszulkach polo) ma zostać wykonane

logo Szpitala (znak graficzny i napis): na bluzie, koszulce: na lewej stronie (na kieszonce znajdującej się

na piersi użytkownika), na spodniach na pasku (strona zewnętrzna lub wewnętrzna do uzgodnienia).

Wzór stanowi załącznik do SIWZ. Logo ma być wykonane w formie haftu lub jako nadruk niespieralny z

zachowaniem wskazanej kolorystki logo.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33199000-1, 18400000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 1

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:



5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 90,00

termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Koszulki polo

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odzież

medyczna a) tkanina zastosowana do produkcji odzieży powinna umożliwić pranie odzieży w

temperaturze 95ºC, b) proponowana odzież medyczna musi być odpowiednia do prania w silnie

dezynfekujących środkach piorąco-dezynfekujących, c) tkanina zastosowana do produkcji odzieży

powinna posiadać odporność na odbarwianie – tkanina barwiona kadziowo odporna na działanie chloru,

d) odzież powinna być wykonana z wyjątkową starannością, ściegi krawieckie powinny być proste,

ciągłe, nieprzerwane w jednakowej odległości od brzegów tkaniny, obrzucenia powinny być wykonane na

maszynach typu Overlock z maszynowym przycięciem zbędnych części materiału. Szwy w miejscach

zespoleń różnych części odzieży jak i przy podwinięciach nie powinny powodować ściągania i

zmarszczenia tkaniny, e) zastosowane guziki powinny się charakteryzować odpornością na wysoką

temperaturę przemysłowych urządzeń do prasowania, nie dopuszcza się zastosowania innego rodzaju

zapięcia niż guziki, f) odzież powinna być wykonana zgodnie z warunkami technologicznymi

określonymi w Polskich Normach: PN-P-84525:1998, potwierdzone Certyfikatem zgodności z Polską

Normą, g) Guziki powinny odpowiadać normie PN-EN ISO 13688:2013-12PN-P odpowiadającej

polskiej normie 84525:1998. h) Na odzieży (bluzach, spodniach i koszulkach polo) ma zostać wykonane

logo Szpitala (znak graficzny i napis): na bluzie, koszulce: na lewej stronie (na kieszonce znajdującej się

na piersi użytkownika), na spodniach na pasku (strona zewnętrzna lub wewnętrzna do uzgodnienia).

Wzór stanowi załącznik do SIWZ. Logo ma być wykonane w formie haftu lub jako nadruk niespieralny z

zachowaniem wskazanej kolorystki logo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w

załączniku Nr 3.1-3.4 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33199000-1,



3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 1

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 90,00

termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Ubrania medyczne dla pielęgniarek

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odzież

medyczna a) tkanina zastosowana do produkcji odzieży powinna umożliwić pranie odzieży w

temperaturze 95ºC, b) proponowana odzież medyczna musi być odpowiednia do prania w silnie

dezynfekujących środkach piorąco-dezynfekujących, c) tkanina zastosowana do produkcji odzieży

powinna posiadać odporność na odbarwianie – tkanina barwiona kadziowo odporna na działanie chloru,

d) odzież powinna być wykonana z wyjątkową starannością, ściegi krawieckie powinny być proste,

ciągłe, nieprzerwane w jednakowej odległości od brzegów tkaniny, obrzucenia powinny być wykonane na

maszynach typu Overlock z maszynowym przycięciem zbędnych części materiału. Szwy w miejscach

zespoleń różnych części odzieży jak i przy podwinięciach nie powinny powodować ściągania i

zmarszczenia tkaniny, e) zastosowane guziki powinny się charakteryzować odpornością na wysoką

temperaturę przemysłowych urządzeń do prasowania, nie dopuszcza się zastosowania innego rodzaju

zapięcia niż guziki, f) odzież powinna być wykonana zgodnie z warunkami technologicznymi

określonymi w Polskich Normach: PN-P-84525:1998, potwierdzone Certyfikatem zgodności z Polską



Normą, g) Guziki powinny odpowiadać normie PN-EN ISO 13688:2013-12PN-P odpowiadającej

polskiej normie 84525:1998. h) Na odzieży (bluzach, spodniach i koszulkach polo) ma zostać wykonane

logo Szpitala (znak graficzny i napis): na bluzie, koszulce: na lewej stronie (na kieszonce znajdującej się

na piersi użytkownika), na spodniach na pasku (strona zewnętrzna lub wewnętrzna do uzgodnienia).

Wzór stanowi załącznik do SIWZ. Logo ma być wykonane w formie haftu lub jako nadruk niespieralny z

zachowaniem wskazanej kolorystki logo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w

załączniku Nr 3.1-3.4 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33199000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 1

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 90,00

termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


