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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384792-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Materiały medyczne
2015/S 212-384792

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Szpital Czerniakowski SPZOZ
ul. Stępińska 19/25
Osoba do kontaktów: Jerzy Solecki
00-739 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 223186313
E-mail: jerzy.solecki@szpitalczerniakowski.waw.pl
Faks:  +48 223186341
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpitalczerniakowski.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ cz. II.

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

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384792-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:jerzy.solecki@szpitalczerniakowski.waw.pl
www.szpitalczerniakowski.waw.pl
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Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych. Szczegółowe zestawienie znajduje się w
załączniku nr 3.1-3.18 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach

II.2.3) Informacje o wznowieniach

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Pakiet nr 1 – zestaw do pomiarów hemodynamicznych
1) Krótki opis

Pakiet nr 1 – zestaw do pomiarów hemodynamicznych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Pakiet nr 2 – zestawy pomiarowe
1) Krótki opis

Pakiet nr 2 – zestawy pomiarowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Pakiet nr 3 – zestawy na rurkę tracheostomijną i intubacyjną
1) Krótki opis
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Pakiet nr 3 – zestawy na rurkę tracheostomijną i intubacyjną.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

Pakiet nr 4 – elektrody.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Pakiet nr 5 – zestaw do znieczuleń CSE
1) Krótki opis

Pakiet nr 5 – zestaw do znieczuleń CSE.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Pakiet nr 6 – elektrody stymulacyjne nerwów twarzy
1) Krótki opis

Pakiet nr 6 – elektrody stymulacyjne nerwów twarzy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Pakiet nr 7 – igły do aspiracji szpiku
1) Krótki opis

Pakiet nr 7 – igły do aspiracji szpiku.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Pakiet nr 8 – zestaw do nakłuć opłucnej
1) Krótki opis

Pakiet nr 8 – zestaw do nakłuć opłucnej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Pakiet nr 9 – tampony i tamponady nosowe
1) Krótki opis

Pakiet nr 9 – tampony i tamponady nosowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: Pakiet nr 10 – Elektrody chirurgiczne do diatermii
1) Krótki opis

Pakiet nr 10 – Elektrody chirurgiczne do diatermii.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11
Nazwa: Pakiet nr 11 – implanty czaszkowe
1) Krótki opis

Pakiet nr 11 – implanty czaszkowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12
Nazwa: Pakiet nr 12 – igły do endoskopii
1) Krótki opis

Pakiet nr 12 – igły do endoskopii.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13
Nazwa: Pakiet nr 13 – zestaw do plazmaferezy
1) Krótki opis

Pakiet nr 13 – zestaw do plazmaferezy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14
Nazwa: Pakiet nr 14 – zestawy drenów do pomp
1) Krótki opis

Pakiet nr 14 – zestawy drenów do pomp.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15
Nazwa: Pakiet nr 15 – sztuczny nos
1) Krótki opis

Pakiet nr 15 – sztuczny nos.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16
Nazwa: Pakiet nr 16 – Klipsy naczyniowe
1) Krótki opis

Pakiet nr 16 – Klipsy naczyniowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 17
Nazwa: Pakiet nr 17 – prowadniki hydrofilne
1) Krótki opis

Pakiet nr 17 – prowadniki hydrofilne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 18
Nazwa: Pakiet nr 18 – staplery skórne
1) Krótki opis

Pakiet nr 18 – staplery skórne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
1) Pakiet nr 01 – 630,00 zł
2) Pakiet nr 02 – 600,00 zł
3) Pakiet nr 03 – 270,00 zł
4) Pakiet nr 04 – 250,00 zł
5) Pakiet nr 05 – 80,00 zł
6) Pakiet nr 06 – 230,00 zł
7) Pakiet nr 07 – 65,00 zł
8) Pakiet nr 08 – 200,00 zł
9) Pakiet nr 09 – 1.900,00 zł
10) Pakiet nr 10 – 100,00 zł
11) Pakiet nr 11 – 850,00 zł
12) Pakiet nr 12 – 250,00 zł
13) Pakiet nr 13 – 1.000,00 zł
14) Pakiet nr 14 – 200,00 zł
15) Pakiet nr 15 – 100,00 zł
16) Pakiet nr 16 – 60,00 zł
17) Pakiet nr 17 – 300,00 zł
18) Pakiet nr 18 – 60,00 zł
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
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Wadium płatne do dnia i godziny składania ofert na konto w Bank PKO BP SA V O/Warszawa numer konta 74
1020 1042 0000 8302 0276 1179 (liczy się data wpływu na ww. konto) Do potwierdzenia wpłacenia wadium
należy zamieścić kopie dokumentu w ofercie.
Forma wpłaty wadium
1. Wadium może być wnoszone w:
a) pieniądzu,
b) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).
W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądze oryginał należy złożyć w sekretariacie pok. 215 w
budynku administracyjnym Szpitala Czerniakowskiego do dnia i godziny składania ofert, natomiast kopię należy
zamieścić w ofercie.
Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinien zawierać klauzulę o
gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy, na pierwsze żądanie. Wadium takie
powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Termin płatności 60 dni – zgodnie z projektem umowy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Patrz sekcja III 2.1 ogłoszenia.

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

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O zamówienie mogą ubiegać
się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy
złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy
złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
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z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów
zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o
kompletność oraz prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń jakich żąda Zamawiający. Ocena zostanie
dokonana na podstawie treści tych dokumentów, wg formuły spełnia/nie spełnia. Oświadczenia i dokumenty
będą badane pod względem formalno-prawnym, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają
spełnienie wymagań Zamawiającego, w tym w zakresie zgodności ze stanem faktycznym. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił ww. warunki.
II. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału
w postępowaniu oraz pozostałe dokumenty ofertowe
Dokumenty składające się na treść oferty:
1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Wypełniony formularz dotyczący podwykonawców – załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Wypełniony formularz asortymentowo – cenowy – załącznik nr 3.1-3.18
do SIWZ.
Dokumenty potwierdzające umocowanie Wykonawcy:
4. Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia osób podpisujących
ofertę (pełnomocnictwa), o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych
załączonych do oferty.
Dokumenty na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu:
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp – załącznik nr 4 do SIWZ.
Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 5 do SIWZ.
7. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
8. Oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnej informacji
z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy Pzp – wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnej informacji z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp – wystawiona nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10. Oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnej informacji
z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp – wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert.
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11. Oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnego
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków lub, zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
12. Oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnego
zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
13. Oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem lista podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
— załącznik nr 7 do SIWZ.
14. Dowód wniesienia wadium.
UWAGA !!!
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej w:
1) ust. 7 ,ust. 9, ust.11, ust. 12 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
2) ust. 8, ust. 10 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4
– 8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
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gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych dla
poszczególnych rodzajów dokumentów.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 6 – 12 niniejszej sekcji ogłoszenia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Pisemne
zobowiązanie, o którym jest mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno uwzględniać następujące informacje
dotyczące:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
5) solidarnej odpowiedzialności
Dokumenty są składne w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania:
a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców występujących
wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 24 ust.
2 pkt 5 ustawy Pzp,
b) potencjał ekonomiczny, finansowy, techniczny i kadrowy (z wyłączeniem warunku określonego w pkt I ust. 3
niniejszej sekcji ogłoszenia) wykonawców w sumie musi spełniać wymagane od wykonawców warunki,
c) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących
wspólnie,
d) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o
udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,
e) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant
pozostałych,
f) spełnienie warunku o którym jest mowa w pkt I ust. 3 niniejszej sekcji ogłoszenia dotyczy wszystkich
wykonawców składających ofertę wspólnie.
UWAGA!
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Złożenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert jest możliwe jedynie w trybie art. 26
ust. 3 ustawy Pzp. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub nie złoży pełnomocnictwa albo złoży wymagane
przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające
błędy lub złożył wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie (za
wyjątkiem sytuacji, kiedy mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby
unieważnienie postępowania). Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania ofert.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Patrz sekcja III.2.1.
ogłoszenia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Patrz sekcja III.2.1. ogłoszenia.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena brutto ofery. Waga 90
2. Termin realizacji dostaw częściowych. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
40/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.12.2015 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
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IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 8.12.2015 - 10:15
Miejscowość:
Szpital Czerniakowski SP ZOZ, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa (sala konferencyjna)
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Uczestnikom niniejszego postępowania
oraz innym osobom wymienionym w art. 179 ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej na zasadach
określonych w Dziale VI cytowanej wyżej ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi
konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
4. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
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. 27 ust. 2 ustawy 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.

http://www.uzp.gov.pl
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7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 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. Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp 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 za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.10.2015


