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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:300228-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Sokółka: Materiały medyczne
2014/S 169-300228
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40
Punkt kontaktowy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
Osoba do kontaktów: Andrzej Dowgiert
16-100 Sokółka
POLSKA
Tel.: +48 857220464
E-mail: przetargi@szpitalsokolka.pl
Faks: +48 857220464
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpitalsokolka.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
Inna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

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:
Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka ul. Gen. Władysława Sikorskiego
40.
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Kod NUTS
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów
i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne; 33141320-9
igły medyczne; 33157100-6 maski do gazów medycznych; 33141200-2 cewniki; 33141220-8 kaniula;
33141240-4 akcesoria cewnikowe; 33141310-6 strzykawki; 33141321-6 igły do znieczulania; 33141324-7 igły
do dializy; 33141411-4 skalpele i noże chirurgiczne; 33141420-0 rękawice chirurgiczne; 33424300-0 rękawice
jednorazowe; 33141600-6 zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy; 33141615-4
pojemniki na mocz; 33141641-5 sondy; 33157110-9 maski tlenowe; 33171300-2 zestawy do znieczuleń
miejscowych; 33181200-4 filtry do dializy; 32354110-3 klisza rentgenowska; 22993200-9 papier termoczuły;
33141640-8 dreny; 33194120-3 artykuły do infuzji; 33141625-7 zestawy diagnostyczne; 33199000-1 odzież
medyczna; 33192500-7 probówki; 33141300-3 urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi; 33141620-2
zestawy medyczne; 33141621-9 zestawy używane w przypadku nietrzymania moczu; 33141641-5 sondy;
39518200-8 prześcieradła używane na salach operacyjnych.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

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

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Całkowita wielkość lub zakres opisane w SIWZ dodatek nr. 2.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 226 762,47 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Igły strzykawki.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33140000
3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33141310-6 strzykawki; 33141320-9 igły medyczne.

Część nr: 2
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Igły i zestawy anestezjologiczne.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33141321-6 igły do znieczulania; 33141310-6 strzykawki; 33141320-9 igły medyczne; 33141625-7 zestawy
diagnostyczne.

Część nr: 3
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Zestawy do wkłuć.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33141625-7 zestawy diagnostyczne.

Część nr: 4
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Trokary jednorazowe.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33140000-3 materiały medyczne.

Część nr: 5
1)
Krótki opis
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Zestawy i cewniki do odsysania w układzie zamkniętym.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33140000-3 materiały medyczne; 33141220-8 kaniula; 33141240-4 akcesoria cewnikowe; 33141600-6 zbiorniki
i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy; 33141320-9 igły medyczne.

Część nr: 6
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Pojemniki i dreny.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33141640-8 dreny.

Część nr: 7
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Rurki intubacyjne, prowadnice, filtry.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33140000-3 materiały medyczne.

Część nr: 8
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Aparaty do infuzji, kaniule, koreczki.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33194120-3 artykuły do infuzji; 33141220-8 kaniula.
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Część nr: 9
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Asortyment różny.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33140000-3 materiały medyczne ; 33141411-4 skalpele i noże chirurgiczne.

Część nr: 10
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Asortyment różny odzież i pościel.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33199000-1 odzież medyczna.

Część nr: 11
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Cewniki i worki do moczu.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33141200-2 cewniki; 33141600-6 zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy;
33141615-4 pojemniki na mocz.

Część nr: 12
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Katetery, sondy.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.
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4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33141200-2 cewniki; 33141641-5 sondy; 33141640-8 dreny.
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Część nr: 13
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Papiery, żele, elektrody.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33140000-3 materiały medyczne ; 22993200-9 papier termoczuły.

Część nr: 14
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Rękawice zabiegowe sterylne i niesterylne.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33141420-0 rękawice chirurgiczne; 33424300-0 rękawice jednorazowe.

Część nr: 15
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Rękawice ortopedyczne.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33141420-0 rękawice chirurgiczne.

Część nr: 16
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Etykiety, testy, sterylizacja.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000
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3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33140000-3 materiały medyczne.
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Część nr: 17
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Sterylizacja papiery, rękawy.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33140000-3 materiały medyczne.

Część nr: 18
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Sterylizacja testy.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33140000-3 materiały medyczne.

Część nr: 19
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Igły do dializ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33141324-7 igły do dializy

Część nr: 20
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Linie do dializ.
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2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33194120-3 artykuły do infuzji.
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Część nr: 21
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Dializatory.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33181200-4 filtry do dializy.

Część nr: 22
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Pieluchy, podkłady.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33140000-3 materiały medyczne.

Część nr: 23
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Pieluchomajtki.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33140000-3 materiały medyczne.

Część nr: 24
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
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1)

Krótki opis
Laboratorium.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33192500-7 probówki; 33140000-3 materiały medyczne

9/21

Część nr: 25
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
System zamknięty pobierania krwi.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
3141300-3 urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi; 33192500-7 probówki; 33140000-3 materiały
medyczne.

Część nr: 26
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
RTG błony, chemikalia.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
32354110-3 klisza rentgenowska.

Część nr: 27
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
System odsysania ran.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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33141600-6 zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy.
Część nr: 28
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Doposażenie diatermii chirurgicznej Emed ES 350.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33140000-3 materiały medyczne.

Część nr: 29
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Kołnierze, szyny.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33140000-3 materiały medyczne.

Część nr: 30
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Maski krtaniowe.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33140000-3 materiały medyczne ; 33157110-9 maski tlenowe.

Część nr: 31
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Maski, łyżki do laryngoskopów, igły, skalpele.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.
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4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33157110-9 maski tlenowe; 33141411-4 skalpele i noże chirurgiczne; 33141320-9 igły medyczne.
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Część nr: 32
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Odzież ochronna.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33199000-1 odzież medyczna.

Część nr: 33
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
nebulizatory
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33140000-3 materiały medyczne

Część nr: 34
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Doposażenie Atlas System.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33140000-3 materiały medyczne.

Część nr: 35
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Doposażenie aparatów do znieczulania Titus i Fabius.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

04/09/2014
S169
http://ted.europa.eu/TED

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

11/21

Dz.U./S S169
04/09/2014
300228-2014-PL

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

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33140000-3 materiały medyczne

12/21

Część nr: 36
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
doposażenie urządzenia Force Triad i respiratora Supportair.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33140000-3 materiały medyczne.

Część nr: 37
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
System odsysania.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33141600-6 zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy; 33141640-8 dreny.

Część nr: 38
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Zestaw do drenażu opłucnej.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33140000-3 materiały medyczne.

Część nr: 39
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Obłożenia i zestawy operacyjne.
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2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33140000-3 materiały medyczne.
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Część nr: 40
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Odzież operacyjna.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33140000-3 materiały medyczne; 33199000-1 odzież medyczna.

Część nr: 41
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Zestawy, serwety, osłony, pokrycia higieniczne.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33140000-3 materiały medyczne.

Część nr: 42
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Serwety.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33140000-3 materiały medyczne.

Część nr: 43
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
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1)

Krótki opis
Materiały j.u. kompatybilne z aparatem do badań urodynamicznych typu Hellix i taśmy urologiczne.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33141621-9 zestawy używane w przypadku nietrzymania moczu.

14/21

Część nr: 44
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Zestaw do opasywania żylaków przełyku, endoskopia.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33140000-3 materiały medyczne.

Część nr: 45
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Endoskopia.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33140000-3 materiały medyczne.

Część nr: 46
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Endoskopia.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33140000-3 materiały medyczne.
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Część nr: 47
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Endoskpia.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33140000-3 materiały medyczne.

Część nr: 48
Nazwa: Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014
1)
Krótki opis
Endoskpia.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3)

Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres opisana w dodatku 2 do SIWZ.

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
33140000-3 materiały medyczne.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga złożenia wadium dla grup w których Wykonawca składa ofertę. W przypadku wniesienia
wadium w pieniądzu uważa się je za wniesione z chwilą zaksięgowania środków pieniężnych na wskazanym
rachunku bankowym Zamawiającego.
Wadium Nr. grupy Kwota PLN
Kwota wadium dla grupy I 941,36
Kwota wadium dla grupy II 830,14
Kwota wadium dla grupy III 386,56
Kwota wadium dla grupy IV 105,91
Kwota wadium dla grupy V 1015,95
Kwota wadium dla grupy VI 212,32
Kwota wadium dla grupy VII 910,05
Kwota wadium dla grupy VIII 3989,61
Kwota wadium dla grupy IX 1425,17
Kwota wadium dla grupy X 576,69
Kwota wadium dla grupy XI 458,85
Kwota wadium dla grupy XII 485,79
Kwota wadium dla grupy XIII 306,64
Kwota wadium dla grupy XIV 3622,50
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Kwota wadium dla grupy XV 75,39
Kwota wadium dla grupy XVI 93,58
Kwota wadium dla grupy XVII 712,80
Kwota wadium dla grupy XVIII 674,30
Kwota wadium dla grupy XIX 180,00
Kwota wadium dla grupy XX 1050,00
Kwota wadium dla grupy XXI 2978,40
Kwota wadium dla grupy XXII 192,96
Kwota wadium dla grupy XXIII 893,10
Kwota wadium dla grupy XXIV 404,39
Kwota wadium dla grupy XXV 2347,47
Kwota wadium dla grupy XXVI 1654,56
Kwota wadium dla grupy XXVII 199,25
Kwota wadium dla grupy XXVIII 127,79
Kwota wadium dla grupy XXIX 99,07
Kwota wadium dla grupy XXX 592,13
Kwota wadium dla grupy XXXI 265,29
Kwota wadium dla grupy XXXII 69,30
Kwota wadium dla grupy XXXIII 219,01
Kwota wadium dla grupy XXXIV 128,62
Kwota wadium dla grupy XXXV 372,98
Kwota wadium dla grupy XXXVI 467,02
Kwota wadium dla grupy XXXVII 611,34
Kwota wadium dla grupy XXXVIII 110,77
Kwota wadium dla grupy XXXIX 2267,04
Kwota wadium dla grupy XL 996,99
Kwota wadium dla grupy XLI 1611,81
Kwota wadium dla grupy XLII 171,39
Kwota wadium dla grupy XLIII 1086,60
Kwota wadium dla grupy XLIV 365,07
Kwota wadium dla grupy XLV 330,00
Kwota wadium dla grupy XLVI 39,90
Kwota wadium dla grupy XLVII 31,50
Kwota wadium dla grupy XLVIII 115,50
Wadium należy wnieść do dnia 14.10.2014 r do godziny 10:00.
1.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu:
2) poręczeniach bankowych lob poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że
poręczenie kasy jest zawsze pieniężne:
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4).
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3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego Bank Spółdzielczy w Białymstoku 70 8060 0004 0019 0004 2000 0070 z dopiskiem WADIUM i
tytułem postępowania.
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem art. 46 ust.4a.
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust.1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawcę.
10. Zamawiający jest zobowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach zawartych w ofercie;
2) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
4) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Termin płatności do 60 dni.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
7)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). 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.

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
1) Oświadczenie lub dokumenty dopuszczające do obrotu i używania wyrobu medycznego zgodnie z ustawą z
dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z dn. 17 czerwca 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)
2) Firmowy, czytelny dokument producenta asortymentu z którego ma jednoznacznie wynikać, iż oferowany
asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia z podaniem strony i numeru pozycji asortymentu
której dotyczy (katalog, prospekt, ulotka).
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3) W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów
lub próbek asortymentu potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, które zostały określone w
dodatku nr 2 do SIWZ. Dokumenty lub próbki zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie
Zamawiającego.
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: Zamawiający nie wymaga.
Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp (dodatek nr 4 do
SIWZ).

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opłaconą polisę, a w przypadku
jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wymaga. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.
1 Pzp (dodatek nr 4 do SIWZ).

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014

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
14.10.2014 - 10:00
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IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

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

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 14.10.2014 - 10:10
Miejscowość:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce 16-100 Sokółka ul. gen. Władysława
Sikorskiego40 pok. 106 sala konferencyjna.

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
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty muszą być
załączone następujące oświadczenia i dokumenty (oryginały lub poświadczone przez wykonawcę za zgodność
z oryginałem ich odpisy lub kserokopie):
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dodatek nr 4.1 do SIWZ),
3) aktualne zaświadczenie 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 wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
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 wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
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8) Informacja dotycząca oświadczeń lub dokumentów dotyczących przynależności Wykonawcy do tej samej
grupy kapitałowej: W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm) art. 4 pkt.14,
Wykonawca winien załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. (dodatek nr 4.4 do SIWZ) 4 Informacja o
innych oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy.
1) wypełniony w całości formularz oferty, asortymentowo-cenowy, (dodatek nr 1, 2 do SIWZ),
2) dowód wniesienia wadium (zgodnie z zasadami opisanymi w § 8 SIWZ),
3) upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów
dołączonych do oferty,
4) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o których mowa w § 6 ust.2 pkt.1, 3, 4,6. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega w uiszczaniu 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 i nie orzeczono wobec niego zakazu
ubiegania się o zamówienie. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien być wystawiony nie
wcześniej niż określono to w § 6ust.2.,
5) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o których mowa w § 6 ust.2 pkt.5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego,
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokument dotyczy, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP,
6) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 4), zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w miejscu zamieszkania osoby lub kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, złożonym nie wcześniej niż w terminie właściwym
dla dokumentu, o którym mowa powyżej, w pkt. 4),
7) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). 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,
8) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 7,
9) Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt 7 została wybrana, zamawiający będzie żądał przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
10) Zamawiający zgodnie z dyspozycją z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp wymaga od Wykonawców którzy
zamierzają przy wykonaniu przedmiotu zamówienia posługiwać się podwykonawcą/podwykonawcami do
określenia w treści ich oferty części zamówienia której wykonanie powierzą podwykonawcy /podwykonawcom
lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
a ul. Postępu 17
POLSKA
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VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, uczestnikom konkursu, a także
innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują
środki ochrony prawnej.
2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na
listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną i ogłaszaną na stronie
internetowej Urzędu przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Tryb i szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej określają przepisy Działu VI ustawy z dnia
29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4. W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm.) oraz przepisy
ustawy z dnia 23.4.1964 r Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.9.2014
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