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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
ul. Stępińska 19/25
Warszawa
00-739
Polska
Osoba do kontaktów: Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25,
00-739 Warszawa
Tel.: +48 223186313
E-mail: zp@szpitalczerniakowski.waw.pl
Faks: +48 223186341
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalczerniakowski.waw.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpitalczerniakowski.waw.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: Spółka z o.o.

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawę wyrobów medycznych – laryngologicznych, okulistycznych,do
zabiegów bariatrycznych i endoskopowych na rze.
Numer referencyjny: 88/2017

II.1.2) Główny kod CPV
33140000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1.2. Opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy:
1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa wyrobów medycznych –
laryngologicznych, okulistycznych, do zabiegów bariatrycznych i endoskopowych
(pakiet 1-14).
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do
SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).
3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia łącznej wielkości przedmiotu
zamówienia w zakresie – maksymalnie do 20 % całkowitej wielkości zamówienia
podstawowego/całkowitej wartości umowy brutto, w okresie trwania umowy.

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
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. ul. Stępińska 19/25 00-739 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa wyrobów medycznych –
laryngologicznych, okulistycznych, do zabiegów bariatrycznych i endoskopowych
(pakiet 1-14).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ
(Formularz asortymentowo-cenowy).
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia łącznej wielkości przedmiotu
zamówienia w zakresie – maksymalnie do 20 % całkowitej wielkości zamówienia
podstawowego/całkowitej wartości umowy brutto, w okresie trwania
umowy.Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały
określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 12
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
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. ul. Stępińska 19/25 00-739 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa wyrobów medycznych –
laryngologicznych, okulistycznych, do zabiegów bariatrycznych i endoskopowych
(pakiet 1-14).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ
(Formularz asortymentowo-cenowy).
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia łącznej wielkości przedmiotu
zamówienia w zakresie – maksymalnie do 20 % całkowitej wielkości zamówienia
podstawowego/całkowitej wartości umowy brutto, w okresie trwania
umowy.Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały
określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 12
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. ul. Stępińska 19/25 00-739 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa wyrobów medycznych –
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laryngologicznych, okulistycznych, do zabiegów bariatrycznych i endoskopowych
(pakiet 1-14).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ
(Formularz asortymentowo-cenowy).
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia łącznej wielkości przedmiotu
zamówienia w zakresie – maksymalnie do 20 % całkowitej wielkości zamówienia
podstawowego/całkowitej wartości umowy brutto, w okresie trwania
umowy.Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały
określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 12
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. ul. Stępińska 19/25 00-739 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa wyrobów medycznych –
laryngologicznych, okulistycznych, do zabiegów bariatrycznych i endoskopowych
(pakiet 1-14).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ
(Formularz asortymentowo-cenowy).
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia łącznej wielkości przedmiotu
zamówienia w zakresie – maksymalnie do 20 % całkowitej wielkości zamówienia
podstawowego/całkowitej wartości umowy brutto, w okresie trwania
umowy.Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały
określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 12
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. ul. Stępińska 19/25 00-739 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa wyrobów medycznych –
laryngologicznych, okulistycznych, do zabiegów bariatrycznych i endoskopowych
(pakiet 1-14).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ
(Formularz asortymentowo-cenowy).
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia łącznej wielkości przedmiotu
zamówienia w zakresie – maksymalnie do 20 % całkowitej wielkości zamówienia
podstawowego/całkowitej wartości umowy brutto, w okresie trwania
umowy.Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały
określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 12
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
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II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 6
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. ul. Stępińska 19/25 00-739 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa wyrobów medycznych –
laryngologicznych, okulistycznych, do zabiegów bariatrycznych i endoskopowych
(pakiet 1-14).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ
(Formularz asortymentowo-cenowy).
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia łącznej wielkości przedmiotu
zamówienia w zakresie – maksymalnie do 20 % całkowitej wielkości zamówienia
podstawowego/całkowitej wartości umowy brutto, w okresie trwania
umowy.Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały
określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 12
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 7
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. ul. Stępińska 19/25 00-739 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa wyrobów medycznych –
laryngologicznych, okulistycznych, do zabiegów bariatrycznych i endoskopowych
(pakiet 1-14).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ
(Formularz asortymentowo-cenowy).
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia łącznej wielkości przedmiotu
zamówienia w zakresie – maksymalnie do 20 % całkowitej wielkości zamówienia
podstawowego/całkowitej wartości umowy brutto, w okresie trwania
umowy.Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały
określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 12
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 8
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. ul. Stępińska 19/25 00-739 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa wyrobów medycznych –
laryngologicznych, okulistycznych, do zabiegów bariatrycznych i endoskopowych
(pakiet 1-14).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ
(Formularz asortymentowo-cenowy).
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia łącznej wielkości przedmiotu
zamówienia w zakresie – maksymalnie do 20 % całkowitej wielkości zamówienia
podstawowego/całkowitej wartości umowy brutto, w okresie trwania
umowy.Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały
określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 12
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 9
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. ul. Stępińska 19/25 00-739 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa wyrobów medycznych –
laryngologicznych, okulistycznych, do zabiegów bariatrycznych i endoskopowych
(pakiet 1-14).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ
(Formularz asortymentowo-cenowy).
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia łącznej wielkości przedmiotu
zamówienia w zakresie – maksymalnie do 20 % całkowitej wielkości zamówienia
podstawowego/całkowitej wartości umowy brutto, w okresie trwania
umowy.Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały
określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 12
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
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Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 10
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. ul. Stępińska 19/25 00-739 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa wyrobów medycznych –
laryngologicznych, okulistycznych, do zabiegów bariatrycznych i endoskopowych
(pakiet 1-14).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ
(Formularz asortymentowo-cenowy).
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia łącznej wielkości przedmiotu
zamówienia w zakresie – maksymalnie do 20 % całkowitej wielkości zamówienia
podstawowego/całkowitej wartości umowy brutto, w okresie trwania
umowy.Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały
określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 12
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 11
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. ul. Stępińska 19/25 00-739 Warszawa.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa wyrobów medycznych –
laryngologicznych, okulistycznych, do zabiegów bariatrycznych i endoskopowych
(pakiet 1-14).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ
(Formularz asortymentowo-cenowy).
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia łącznej wielkości przedmiotu
zamówienia w zakresie – maksymalnie do 20 % całkowitej wielkości zamówienia
podstawowego/całkowitej wartości umowy brutto, w okresie trwania
umowy.Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały
określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 12
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 12
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. ul. Stępińska 19/25 00-739 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa wyrobów medycznych –
laryngologicznych, okulistycznych, do zabiegów bariatrycznych i endoskopowych
(pakiet 1-14).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ
(Formularz asortymentowo-cenowy).
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia łącznej wielkości przedmiotu
zamówienia w zakresie – maksymalnie do 20 % całkowitej wielkości zamówienia
podstawowego/całkowitej wartości umowy brutto, w okresie trwania
umowy.Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały
określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
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wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 12
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 13
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. ul. Stępińska 19/25 00-739 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa wyrobów medycznych –
laryngologicznych, okulistycznych, do zabiegów bariatrycznych i endoskopowych
(pakiet 1-14).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ
(Formularz asortymentowo-cenowy).
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia łącznej wielkości przedmiotu
zamówienia w zakresie – maksymalnie do 20 % całkowitej wielkości zamówienia
podstawowego/całkowitej wartości umowy brutto, w okresie trwania
umowy.Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały
określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 12
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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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 14
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. ul. Stępińska 19/25 00-739 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa wyrobów medycznych –
laryngologicznych, okulistycznych, do zabiegów bariatrycznych i endoskopowych
(pakiet 1-14).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ
(Formularz asortymentowo-cenowy).
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia łącznej wielkości przedmiotu
zamówienia w zakresie – maksymalnie do 20 % całkowitej wielkości zamówienia
podstawowego/całkowitej wartości umowy brutto, w okresie trwania
umowy.Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały
określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 12
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

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy P.z.p.:
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2)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy P.z.p.:
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. Oświadczenie jest
składane w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej także
jako „JEDZ”), zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w
Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art.
59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy P.z.p. Zamawiający przed
udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p. tj. potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
4. 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) Firmowe Materiały Informacyjne Producenta (w języku polskim) (karty
katalogowe/techniczne), zwane dalej FMI, które potwierdzą, że oferowany
przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zawarte w załączniku nr 3 do
SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy). Każdą ze stron katalogowych należy
opisać, którego zakresu i pozycji dotyczy; W przypadku braku potwierdzenie
wymaganych parametrów, zawartych w załączniku nr 3 do SIWZ, w FMI Wykonawca
dołączy oświadczenie producenta przedmiotu zamówienia o spełnianiu
wymaganych parametrów.
2) Deklarację zgodności,
3) Certyfikat CE,
4) Powiadomienie/Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów
odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania (nie dotyczy klasy
wyrobu medycznego I i II a pod warunkiem, że pierwsze jego wprowadzenie
nastąpiło w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych – w takim przypadku należy
złożyć stosowne wyjaśnienie). W przypadku wytwórców i autoryzowanych
przedstawicieli mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wprowadzili na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej wyrób przeznaczony do używania na tym terytorium – powiadomienie o
tym wprowadzeniu Prezesa Urzędu. W przypadku dystrybutorów i importerów
mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, którzy wprowadzili na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrób
przeznaczony do użytkowania na tym terytorium – powiadomienie o tym
wprowadzeniu Prezesa Urzędu.

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:
Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w
stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
zgodnie z warunkami podanymi we wskazanym powyżej projekcie umowy.
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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: nie

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: 09/01/2018
Czas lokalny: 10:00

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/01/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. ul. Stępińska 19/25 00-739 Warszawa.

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:
2. W CELU POTWIERDZENIA, ZE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJA
WYMAGANIOM OKRESLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY WYMAGA
ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ:
1) 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):
A) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia został
dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja
2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 211 z późn. zm.) oraz
B) Oświadczenia Wykonawcy, ze dysponuje kompletem dokumentów wystawionych
przez uprawnione jednostki, wymagane polskimi przepisami prawa (np. znak CE,
Deklarację Zgodności, niezbędne świadectwa, atesty, certyfikaty, pozwolenia,
zgłoszenia, świadectwa rejestracji wydane przez uprawnione organy np. Urząd
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Minister Zdrowia), w tym zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
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medycznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 211 z późn. zm.) oraz że przedmiot zamówienia
spełnia wymagania polskich i europejskich norm, oznaczony jest znakiem CE i
posiada dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy z
dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 211 z późn.
zm.), jeżeli nie dotyczy, Wykonawca załączy Oświadczenie z adnotacją „NIE
DOTYCZY” oraz
C) Oświadczenia, iż dany asortyment oferowany w ramach przedmiotu zamówienia
nie jest wyrobem medycznym, jeśli dotyczy przedmiotu zamówienia;
Jednocześnie Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia, na każde
żądanie Zamawiającego, odpowiedniego dokumentu, potwierdzającego
dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu oraz pozostałych dokumentów
wymienionych w pkt 1)
— Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.
1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia
09/01/2018 roku, do godz. 10:00 wnieść wadium w wysokości:
Pakiet nr 1 – 700,00 zł (słownie: siedemset złotych);
Pakiet nr 2 – 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych);
Pakiet nr 3 – 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych);
Pakiet nr 4 – 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych);
Pakiet nr 5 – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych);
Pakiet nr 6 – 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych);
Pakiet nr 7 – 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych);
Pakiet nr 8 – 300,00 zł (słownie: trzysta złotych);
Pakiet nr 9 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych);
Pakiet nr 10 – 1 200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych);
Pakiet nr 11 – 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych);
Pakiet nr 12 – 600,00 zł (słownie: sześćset złotych);
Pakiet nr 13 – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
Pakiet nr 14 – 460,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych
Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy P.z.p., przewiduje możliwość w pierwszej
kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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. 7 ustawy P.z.p.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Zarządu Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
ul. Stępińska 19/25
Warszawa
00-739
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Zarządu Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
Warszawa
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Zarządu Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
ul. Stępińska 19/25
Warszawa
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00-739
Polska
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/11/2017
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