Ogłoszenie nr 2021/BZP 00109047/01 z dnia 2021-07-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu, narzędzi i akcesoriów medycznych do zabiegów laparoskopowych - 8
pakietów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304504
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 4
1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa
1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.kolbuszowa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.kolbuszowa.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu, narzędzi i akcesoriów medycznych do zabiegów laparoskopowych - 8
pakietów
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a76969f8-dfff-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00109047/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-08 18:10
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.szpital.kolbuszowa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem
https://e-propublico.pl.
Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: ”Dostawa sprzętu, narzędzi i akcesoriów
medycznych do zabiegów laparoskopowych - 8 pakietów” – znak sprawy: Eap-2412/8/21/M.
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki
korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://epropublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu
osobistego.
Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:
a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz.U.2020
poz. 346);
b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9
ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j Dz.U.2020 poz. 332).
Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca
się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub
wyższego).
Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z
Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi,
stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft
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Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki w formatach określonych
odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif,
.dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx.,
.xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby
plików.
Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie
jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie
zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu
elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w
kolumnie ”Data przesłania”;
c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za
pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na
Platformie.
Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w
formie elektronicznej
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Eap.2412/8/21/M
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 8
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
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4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1 - Narzędzia jednorazowe laparoskopowe wraz z akcesoriami
4.2.6.) Główny kod CPV: 33160000-9 - Techniki operacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki techniczne
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2 – Akcesoria do zabiegów laparoskopowych
4.2.6.) Główny kod CPV: 33160000-9 - Techniki operacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki techniczne
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 3 - Narzędzia do aparatu do elektrokoagulacji
4.2.6.) Główny kod CPV: 33160000-9 - Techniki operacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki techniczne
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 4 - Narzędzia chirurgiczne
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4.2.6.) Główny kod CPV: 33160000-9 - Techniki operacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki techniczne
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 5 - Doposażenie Laparoskopu 4K wraz z instalacją
4.2.6.) Główny kod CPV: 33160000-9 - Techniki operacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
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4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki techniczne
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 6 - Narzędzia naczyniowe laparoskopowe
4.2.6.) Główny kod CPV: 33160000-9 - Techniki operacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki techniczne
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 7
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 7 - Akcesoria uzupełniające do stołu operacyjnego
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4.2.6.) Główny kod CPV: 33160000-9 - Techniki operacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki techniczne
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 8
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 8 – Napęd ortopedyczny
4.2.6.) Główny kod CPV: 33160000-9 - Techniki operacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
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4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki techniczne
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy (jeśli dotyczy)
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1 Oświadczenie przedmiotowe Wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy wg. wzoru zał. 8 do SWZ
2 Katalogi, broszury, prospekty, karty techniczne z zaznaczonymi pozycjami asortymentu
wykazanego w załączniku nr 2 OPZ
Do oferty należy dołączyć :
- katalogi, broszury, prospekty, karty techniczne z zaznaczonymi pozycjami asortymentu we
wszystkich Pakietach, wykazanych w załączniku nr 2 do SWZ ( opis przedmiotu zamówienia),
których autentyczność potwierdza Wykonawca lub nieodpłatne próbki każdej pozycji
asortymentu w przypadku braku możliwości prawidłowej oceny technicznej oferowanego
asortymentu z dołączonych do oferty katalogów, badań producenta, broszur, prospektów, kart
technicznych potwierdzonych przez Wykonawcę ( np. nieczytelny lub niepełny opis
asortymentu, brak zaznaczenia pozycji w katalogu zbiorczym)
3 Zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego (jeśli dotyczy)
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1 Oświadczenie przedmiotowe Wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy wg. wzoru zał. 8 do SWZ
2 Katalogi, broszury, prospekty, karty techniczne z zaznaczonymi pozycjami asortymentu
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wykazanego w załączniku nr 2 OPZ
Do oferty należy dołączyć :
- katalogi, broszury, prospekty, karty techniczne z zaznaczonymi pozycjami asortymentu we
wszystkich Pakietach, wykazanych w załączniku nr 2 do SWZ ( opis przedmiotu zamówienia),
których autentyczność potwierdza Wykonawca lub nieodpłatne próbki każdej pozycji
asortymentu w przypadku braku możliwości prawidłowej oceny technicznej oferowanego
asortymentu z dołączonych do oferty katalogów, badań producenta, broszur, prospektów, kart
technicznych potwierdzonych przez Wykonawcę ( np. nieczytelny lub niepełny opis
asortymentu, brak zaznaczenia pozycji w katalogu zbiorczym)
3 Zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego (jeśli dotyczy)
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
2 Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu
zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączona jako kopia pełnomocnictwa
uwierzytelniona notarialnie. (jeśli dotyczy)
3 Formularz ofertowy
wg. załącznika nr 1 do SWZ
4 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest
dołączenie do oferty oświadczenia, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni
Wykonawcy. - Wzór oświadczenia zał. 11 do SWZ
5 Formularz cenowy do Pakietu 1
Formularz cenowy do Pakietu 1 wg. wzoru zał. 4.p.1 do SWZ
6 Formularz cenowy do Pakietu 2
Formularz cenowy do Pakietu 1 wg. wzoru zał. 4.p.2 do SWZ
7 Formularz cenowy do Pakietu 3
Formularz cenowy do Pakietu 1 wg. wzoru zał. 4.p.3 do SWZ
8 Formularz cenowy do Pakietu 4
Formularz cenowy do Pakietu 1 wg. wzoru zał. 4.p.4 do SWZ
9 Formularz cenowy do Pakietu 5
Formularz cenowy do Pakietu 1 wg. wzoru zał. 4.p.5 do SWZ
10 Formularz cenowy do Pakietu 6
Formularz cenowy do Pakietu 1 wg. wzoru zał. 4.p.6 do SWZ
11 Formularz cenowy do Pakietu 7
Formularz cenowy do Pakietu 1 wg. wzoru zał. 4.p.7 do SWZ
12 Formularz cenowy do Pakietu 8
Formularz cenowy do Pakietu 1 wg. wzoru zał. 4.p.8 do SWZ
13 Zestawienie warunków i parametrów jakościowych do Pakietu 1
wg. wzoru zał. 9.p.1 do SWZ
14 Zestawienie warunków i parametrów jakościowych w Pakiecie 2
wg. wzoru zał. 9.p.2 do SWZ
15 Zestawienie warunków i parametrów jakościowych w Pakiecie 3
wg. wzoru zał. 9.p.3 do SWZ
16 Zestawienie warunków i parametrów jakościowych w Pakiecie 4
wg. wzoru zał. 9.p.4 do SWZ
17 Zestawienie warunków i parametrów jakościowych w Pakiecie 5
wg. wzoru zał. 9.p.5 do SWZ
18 Zestawienie warunków i parametrów jakościowych w Pakiecie 6
wg. wzoru zał. 9.p.6 do SWZ
19 Zestawienie warunków i parametrów jakościowych w Pakiecie 7
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wg. wzoru zał. 9.p.7 do SWZ
20 Zestawienie warunków i parametrów jakościowych w Pakiecie 8
wg. wzoru zał. 9.p.8 do SWZ
21 Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom (jeśli dotyczy)
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
wg. wzoru zał. 13 do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument
”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa
w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych
poniżej warunkach:
1. Strony obowiązuje zakaz dokonywania zmian umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych w niniejszej
umowie- stanowiącej załącznik do SWZ lub dopuszczalnych w obowiązujących przepisach
prawa w tym w art. 454 i art. 455 uPzp, które definiuje również znamię istotności zmian umowy.
1a. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy jeżeli będą one korzystne dla
Zamawiającego.
1b. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacji gdy nastąpi zmiana przepisów
prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
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2. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w umowie w przypadku zajścia okoliczności
niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, gdy istnieje obiektywna konieczność
wprowadzenia tych zmian, a spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi
trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2a. Strony dopuszczają zmianę cen poszczególnych przedmiotów umowy w wypadku jej
obniżenia przez Wykonawcę (w takim samym zakresie dopuszcza się zmianę wynagrodzenia
Wykonawcy).
3. Strony zgodnie ustalają, iż w razie zmiany stawki podatku VAT, nastąpi zmiana
wynagrodzenia uwzględniająca zmianę stawki podatku, w ten sposób, że do ceny netto
określonej w niniejszej umowie zostanie doliczona nowa stawka podatku. W przypadku zmiany
stawki podatku VAT w trakcie wykonywania umowy, zmianą zostanie objęta wyłącznie część
umowy wykonywana po wejściu w życie nowej stawki podatku. Powyższa zmiana następuje z
mocy prawa, od dnia wejścia w życie nowej stawki podatku VAT, a zostanie potwierdzona
poprzez wystawianie i akceptacje kolejnych faktur.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany przedmiotu umowy w ten sposób, że Zamawiający
zrezygnuje z zamówienia części towarów z przyczyn obiektywnych, a więc w szczególności w
razie braku konieczności stosowania części przedmiotów umowy z uwagi na brak jednostek
chorobowych lub zmniejszenie ilości danych jednostek chorobowych. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie stosunkowemu pomniejszeniu i nie będą Wykonawcy
przysługiwać z powyższego tytułu żadne roszczenia, w tym odszkodowawcze.
5. Strony przewidują możliwość zmiany przedmiotu umowy określonego w SWZ oraz ofercie
Wykonawcy w przypadku braku określonego towaru na rynku lub w razie wydania decyzji w
sprawie zakazania, wstrzymania lub ograniczenia wprowadzenia towaru do obrotu. W takiej
sytuacji dotyczącej produktów będących przedmiotem umowy, Wykonawca jest zobowiązany
natychmiast przy złożeniu na nie zamówienia przez Zamawiającego do zaoferowania
zamienników tych produktów w cenie nie przekraczającej ceny towarów, których brak na rynku
lub którego dotyczą ww. decyzje. W razie akceptacji Zamawiającego Wykonawca jest
obowiązany dostarczyć ww. zamienniki w terminie wynikającym z paragrafu 2 ust. 4 umowy tj. do
5 dni od daty ich zaakceptowania (także telefonicznego) przez Zamawiającego.
W wypadku gdy Wykonawca przy składaniu Zamówienia poinformuje, iż nie jest w stanie
dostarczyć przedmiotu umowy lub zamiennika w terminie wskazanym w ww. ust. 5 lub nie
dostarczy przedmiotu umowy lub zamiennika w tym terminie, Zamawiający może dokonać
zamówionego towaru u innego kontrahenta, wówczas § 5 ust. 6- 11stosuje się odpowiednio.
6. Zmiana umowy nastąpi w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności (nie
dotyczy to zmiany opisanej w ust. 3.
Szczegółowy wykaz zmian do umowy zawiera zał.3 do SWZ - wzór umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-16 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Portal ProPublico . Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część
załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za
pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-16 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
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Uwaga:
1)Podane w uszczegółowieniu nazwy własne produktów, procesów lub technologii mają tylko
charakter informacyjny w celu określenia jakości standardu wykonania i nie naruszają zasad
uczciwej konkurencji
Produkty równoważne muszą być zgodne z opisem zamówienia i muszą odpowiadać wszystkim
parametrom technicznych, wielkością oraz funkcjonalnością określonymi w standardzie
wykonania.
Materiały i urządzenia równoważne:
1) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu znajdują się jakiekolwiek
znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 99 ustawy nPzp). Dotyczą one wszystkich
elementów / składników opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są
wymagane od Wykonawcy. Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia w
niniejszym postępowaniu starał się wskazać wszystkie znane mu przypadki i w każdym z nich
podał zasady oceny rozwiązań równoważnych. Jeżeli Wykonawca stwierdzi / zauważy,
analizując opis przedmiotu zamówienia, że nie są to wszystkie przypadki, prosi się Wykonawcę,
aby niezwłocznie/przed terminem składania ofert przekazał Zamawiającemu tą informację
wskazując to w zapytaniu dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia i zasad oceny rozwiązań
równoważnych.
a) Zasady oceny rozwiązań równoważnych obowiązujące w niniejszym postępowaniu obejmują
zakres badania i oceny ofert, gdzie nie wypełnienie wszystkich elementów tego opisu może być
podstawą do odrzucenia oferty (art. 226 ust. 1 pkt 5 n.P.z.p).
b) Zasady oceny rozwiązania równoważnego będą także obowiązywać w trakcie realizacji
umowy, gdzie w przypadku zamiaru wprowadzenia w trakcie realizacji umowy (Zamawiający lub
Wykonawca) rozwiązania równoważnego przewidzianego zapisami niniejszej SWZ i opisu
przedmiotu będą stanowiły między innymi o tym, czy Zamawiający może dopuścić rozwiązanie
równoważne czy też nie.
2) Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały
wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych.
3) Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia
wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne są o parametrach
techniczno– eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego.
Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie Wykonawcy w składanej ofercie lub
jeżeli ten przypadek ma miejsce w trakcie realizacji umowy – w chwili zaistnienia konieczności
dokonania takiej zmiany.
4) W przypadku zastosowania zasad wskazanych powyżej w trakcie realizacji umowy, mogą one
wystąpić pod warunkiem, że zmiany te nie będą wpływać na oferowany w ofercie przedmiot
zamówienia i efekt zakreślony niniejszą SWZ. Mogą to być także przypadki korzystne dla
Zamawiającego. Obowiązkiem strony wnoszącej o takie rozwiązanie równoważne (w trakcie
realizacji zamówienia Zamawiający lub Wykonawca) wymagane jest uzasadnienie tego
przypadku w formie pisemnej. Nie mogą one jednak zmienić istotnych elementów oferty czy
umowy, przykładowo: wydłużenia terminu realizacji, podwyższenia wynagrodzenia, zmianę
harmonogramu realizacji w stosunku do tego wymaganego zapisami SWZ. Wprowadzenie
rozwiązania równoważnego w trakcie realizacji umowy może następować także w
następujących okolicznościach:
a) Powodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i
konserwację wykonanego przedmiotu umowy;
b) Powodują poprawienie parametrów technicznych w stosunku do wymaganych przez
Zamawiającego w SWZ;
c) Wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów.
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