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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104969-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Zamość: Urządzenia medyczne
2018/S 048-104969

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
al. Jana Pawła II 10
Zamość
22-400
Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Sachajko
Tel.:  +48 846773329
E-mail: zampupl@szpital.zam.pl 
Faks:  +48 846386669
Kod NUTS: PL812
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.zam.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpital.zam.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
al. Jana Pawła II 10
Zamość
22-400
Polska
Osoba do kontaktów: pok. 248
Tel.:  +48 846773281
E-mail: zampupl@szpital.zam.pl 
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.zam.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

mailto:zampupl@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl
mailto:zampupl@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl
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Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzetu endoskopowego
Numer referencyjny: AGZP 3320.19.18

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa sprzętu endoskopowego - 21 zadań asortymentowych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 942 300.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ligatory
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Ligatory.
a) Rękojeść z mechanizmem działającym w dwóch kierunkach i umożliwiającym precyzyjne uwalnianie
podwiązek, z czterema podwiązkami, przedostatnia gumka przeźroczysta, cewnik zakładający, adapter do
płukania - 15 szt.
b) Rękojeść z mechanizmem działającym w dwóch kierunkach i umożliwiającym precyzyjne uwalnianie
podwiązek, przedostatnia gumka przeźroczysta, z sześcioma podwiązkami, cewnik zakładający, adapter do
płukania - 15 szt
c) Ligator wielopodwiązkowy z anoskopem do żylaków odbytu. Stosowany do podwiązywania wewnętrznych
guzków krwawiczych odbytu. Długość całkowita 12,7 cm, średnica 15 mm. Zestaw zawiera 4 opaski – 2 szt.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 17 600.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium w kwocie 180,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zestawy do przeskórnej gastrostomii
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestawy do przezskórnej gastrostomii.
a) zakładane metodą pull
— długi dren do podawania pokarmu średnicy 24F,
— prowadnica pętlowa,
— cewnik stomijny widoczny pod RTG - przezroczysty,
— końcówki do żywienia.
— skalpel,
— igła punkcyjna,
— pierścień stabilizujący z pętlą zaciskającą,
— pętla metalowa do wyciągnięcia prowadnicy przez kanał endoskopu.
Ilość – 90 szt.
b) zakładane przez przetokę
— krótki dren do podawania pokarmu średnicy 24F,
— wprowadzany przez istniejący kanał przetoki, fiksowany balonem,
— w zestawie środek poślizgowy i dezynfekujący, strzykawka, zewnętrzny pierścień mocujący.
Ilość - 40 szt.
c) Zestaw kotwiczący żołądkowo – jelitowy. Igła wprowadzająca w rozmiarze 17 G – 19 G, długość 12 cm – 15
cm; prowadnik 0,035” o długości 70 cm - 100 cm.
Ilość – 2 szt.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 35 970.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium w kwocie 360,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Drenaż do dróg żółciowych
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Drenaż do dróg żółciowych.
— - cewnik diagnostyczny angiograficzny, nylonowy: długość 40 cm i 65 cm, średnica 5 F i 6 F – 15 szt. (wg
potrzeb zamawiającego),
— cewnik do drenażu z powłoką hydrofilną, znakowany opaską cieniodajną, 32 otwory boczne na części prostej
i pigtail. Rozmiar 8,5F, 10,2F, 12F, 14F, długość 40cm – 20 szt. (wg potrzeb zamawiającego),
— cewnik do drenażu dróg żółciowych z powłoką hydrofilną, długość 15 cm, 25 cm; 5 bocznych portów,
średnica 5 F; 6,3 F; 7 F; 8,5 F; 10,2 F; 12 F i 14 F, wielkość pigtail 10mm – 5 szt. (wg potrzeb zamawiającego),
— drenaż nosowo – żółciowy typu pig -tail lub alfa, długość 240 – 260 cm, średnica 5 F, 6F, 7F, 8.5 F, 10F – 2
szt. (wg potrzeb zamawiającego).

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 035.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium w kwocie 115,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Narzedzia do PTC
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Narzędzia do PTC.
a)a) igła do biopsji cyto – histologicznej. Rozmiar 18 G, 20G, 22G, długość 10 cm, 15 cm, 20 cm; Rozmiar 21G,
23 G, długość 15 cm, 20 cm – 10 szt. (wg potrzeb zamawiającego)
b) przezskórny zestaw dostępowy, w skład którego wchodzą igła 22 G, dł. 15 cm, prowadnik 0,018”, długość
60-75 cm, kaniula usztywniająca, zestaw wprowadzający, koszula z cieniodajną opaską – 20 szt.
c) sztywny prowadnik prosty ze stali nierdzewnej pokryty PTFE; średnica 0,035”, długość 80 cm – 5 szt.
d) sztywny prowadnik zagięty ze stali nierdzewnej pokryty PTFE; średnica 0,035”, długość 80 cm; kąt
zakrzywienia 3 mm – 5 szt.
e) sztywny prowadnik typu Cope; zagięta platynowa końcówka, średnica 0,018”, długość 40, 60 i 100 cm – 15
szt. (wg potrzeb zamawiającego)

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 600.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium w kwocie 170,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Stent samorozpreżalny nitinolowy do jelita grubego
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Stent samorozprężalny nitinolowy do jelita grubego z mechaniczną rękojeścią z możliwością rozwijania i
chowania stentu do koszulki w 80 %, korekta podczas uwalniania, zestaw o średnicy 10F współpracujący z
prowadnicą 0,035”, długość 6cm, 8cm, 10cm, markery radiologiczne na końcach i w środku protezy – 25 szt.
(wg potrzeb zamawiającego).

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 102 500.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium w kwocie 1.100,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Stent samorozprezalny nitinolowy do dróg żółciowych
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych wykonany z cienkiego plecionego drutu nitinolowego z
platynowym rdzeniem, zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 F w wersji niepokrywanej, pokrywanej i
częściowo pokrywanej, współpracujący z prowadnikiem 0,035”. Kołnierz na obu końcach stentu zapobiegający
przemieszczaniu się stentu. Średnica stentu niepokrywanego 8, 10 mm i długość 4, 6, 8, 10 cm. Średnica
stentu pokrywanego i częściowo pokrywanego 8, 10 mm i długość 6, 8 (dla średnicy 8 mm), długość 4,6,
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8cm (dla średnicy 10 mm). W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa
służąca do dystalnej zmiany położenia/usunięcia w przypadku nieprawidłowego umieszczenia. Możliwość
otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80 %. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie
do podawania pozwalają na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia.
Przeznaczony do jednorazowego użytku. – 30 szt. (wg potrzeb zamawiającego).

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 120 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium w kwocie 1.200,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Stent samorozprezalny nitinolowy do do przełyku oraz do nowotworowych zwężeń dwunastnicy
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku z odkrytymi kołnierzami, pokryty silikonem z dwóch stron z
możliwością rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowania w czasie jaki i po rozłożeniu protezy.
Wymagane rozmiary: 8, 10, 12,5, 15 cm. Cewnik wprowadzający 8 mm współpracujący z prowadnicą 0,035” - 8
szt. (wg potrzeb zamawiającego)
2. Samorozprężalny stent nitinolowy do nowotworowych zwężeń dwunastnicy i żołądka, pokrywany silikonem,
dopasowujący się do anatomicznych krzywizn. System uwalniania umożliwiający precyzyjne ustawienie stentu.
Mozliwość uwalniania i chowania stentu do koszulki. Cewnik wprowadzający średnicy 10F. Wymagane długości
6, 9, 12 cm - 2 szt. (wg potrzeb zamawiającego)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 40 800.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium w kwocie 410,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zestaw do protezowania
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestawy do protezowania:
— a) długość 200-210 cm, średnica 8,5F, współpracujący z prowadnicą 0,035”, trwały nieodkształcalny
popychacz - 10 szt.
b) długość 200-210 cm, średnica 10F, współpracujący z prowadnicą 0,035”, trwały nieodkształcany popychacz -
15 szt.
c) długość 195 cm, średnica 8,5 F oraz 10 F, na końcu cewnika wprowadzającego marker widoczny w aparacie
RTG, prowadnica 0,035”. Możliwość zakładania kilku stentów bez konieczności rekaniulacji, pozwalają na
repozycje plastikowych stentów przed ich uwolnieniem oraz na całkowite wyjęcie stentu – 15 szt. (wg potrzeb
zamawiającego)
d) popychacz 170cm, średnica 7F – 5 szt.
e) popychacz 170cm, średnica 5F – 10 szt.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 12 925.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie



Dz.U./S S48
09/03/2018
104969-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 9 / 21

09/03/2018 S48
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9 / 21

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium w kwocie 130,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Balony
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Balony:
— a) długość 190-210 cm, średnica cewnika 6,8 – 5,0 F, średnica balonu 8,5mm, pojemność 1,5 cc, możliwość
pracy z prowadnicą 0,035 '' - 25 szt.
b) długość 190-210 cm, średnica cewnika 6,8-5,0F, średnica balonu 12mm, pojemność 3,0 cc, możliwość pracy
z prowadnicą 0,035 '' - 30 szt.
c) długość 190-210 cm, średnica cewnika 6,8-5,0F, średnica balonu 15mm, pojemność 4,0 cc, możliwość pracy
z prowadnicą 0,035 '' - 30 szt.
d) długość 190-210 cm, średnica cewnika 6,6 F, średnica balonu 12-15-18-20 mm, możliwość pracy z
prowadnicą 0,035” - 10 szt.
e) długość 190-210 cm, średnica cewnika 7,0-5,0F, trójkanałowy, średnica balonu 8,5-12-15mm,
Możliwość pracy z prowadnicą 0,035'' i podawania kontrastu przed balonem - 5 szt.
f) balon stosowany do rozszerzania przełyku u pacjentów z achalazją; długość 8 cm, średnica 30 cm i 35 cm;
długość robocza 75 cm – 2 szt. (wg potrzeb zamawiającego).

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 37 165.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium w kwocie 380,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Prowadnice do ERCP
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Prowadnice do ERCP:
Aa) dwukolorowa, przez co identyfikująca ruch, posiadająca skalę od 5 do 25 cm, system markerów, cieniodajny
koniec pokryty hydrofilnie, średnica 0,025'', 0,035'', długość 480 cm, koniec prosty lub zagięty - 150 szt. (wg
potrzeb zamawiającego).
b) posiadająca hydrofilny koniec na długości 15 lub 25 cm, system markerów mówiący o głębokości na jakiej
się znajdujemy, cieniodajny koniec, średnica 0,035'', długość 480 cm, koniec prosty lub zagięty - 100 szt. (wg
potrzeb zamawiającego)
c) posiadająca hydrofilny koniec na 25 cm, system markerów mówiący nam na jakiej głębokości się znajdujemy,
cieniodajny koniec długości 4 cm, średnica 0,025” i 0,035”, długość 450 cm, koniec prosty - 40 szt. (wg potrzeb
zamawiającego)
d) koniec prosty, platynowy widoczny pod RTG, długość 480cm lub 260cm, średnica 0,018” - 100 szt. (wg
potrzeb zamawiającego)

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 207 350.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Wadium w kwocie 2.100,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rozszerzadła mechaniczne do dróg żółciowych
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Rozszerzadła mechaniczne do dróg żółciowych:
a) sztywne rozszerzadła do dróg żółciowych, cewnik 8,5 F i 10 F, długość 190 – 210 cm, temperowany koniec o
dł. 4 cm, na prowadniku 0,035 '' – 10 szt. (wg potrzeb zamawiającego)
b) sztywne rozszerzadło do dróg żółciowych średnicy 8,5F z czterocentymetrowym końcem stopniowanym od
5,0 do 7,0F - 6 szt. (wg potrzeb zamawiającego)
c) sztywne rozszerzadło do dróg trzustkowych z cieniodajną opaską umożliwiającą wizualizację fluoroskopową.
Rozmiar 7 F, końcówka 5F temperowana do 4 F na długości 2 cm, długość narzędzia 190 – 210 cm – 3 szt.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 320.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium w kwocie 60,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Jednorazowa proteza samorozprężalna
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
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II.2.4) Opis zamówienia:
a) a) Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepokrywana, przeznaczona do leczenia
zwężeń wnęki wątroby, długość protezy 6, 8,10,12 cm, średnica protezy 8,10 mm;długość robocza narzędzia
180-200 cm, średnica zestawu wprowadzającego 7F (wybór rozmiaru protezy wg potrzeb zamawiającego) – 4
szt.
b) Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, pokryta silikonem na całej długości do
cystogastrostomii; średnica protezy 12 lub 14 mm, średnica kołnierzy 24 mm, długość całkowita 30 lub 40
mm, długość aplikatora 180-200 cm, średnica aplikatora 3,4 mm (10F), 12 złotych znaczników: po cztery na
kołnierzach, cztery w części środkowej; z systemem kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można
wycofać protezy do aplikatora – 10 szt. (wg potrzeb zamawiającego)

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 53 200.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium w kwocie 600,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Litryptory
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Aa) Litotryptor awaryjny – 1 szt.
b) Litotryptor jednorazowy do mechanicznej litotrypsji posiadający funkcje rotacji, port iniekcyjny, kompatybilny z
wielorazowym uchwytem, wstępnie zmontowany i gotowy do użycia:
— średnica 30mm – 15 szt,
— średnica 26mm - 15 szt.
c) Uchwyt do jednorazowych litotryptorów mechanicznych z mechanizmem rotacji i zapadkowym blokowaniem
urządzenia – 1 szt.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 53 610.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium w kwocie 540,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kosze do usuwania złogów
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
a) koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych, wielorazowy, ośmioramienny, średnica 20 mm, długość
robocza 190 – 200 cm – 20 szt.
b) koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych,wielorazowy, czteroramienny, średnica 22mm, długość
robocza 190 – 200 cm - 20 szt.
c) koszyk do usuwania złogów, jednorazowy, średnica kosza 10mm, drut miękki, drut miękki, długość 250 cm,
do kanału roboczego 1,7 mm – 3 op (po 2 szt).

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 51 670.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium w kwocie 520,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sfinkterotomy
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
)a) Sfinkterotomy światło 3-kanałowe, wielorazowy, kompatybilny z uchwytem typu MH – 263, z możliwością
pracy z prowadnicą 0.035” i jednoczesnym kontrastowaniem, długość końcówki dystalnej 3mm, końcówka
widoczna we fluoroskopii, wielorazowy; długość cięciwy 20mm – 40 op.
b) Wielorazowy uchwyt do sfinkterotomów wielorazowych typu KD - 301Q-0320; z pierścieniem blokującym,
zapobiegającym przegięciu cięciwy noża – 10 szt.
c) Nóż do Pre-cuttingu długość narzędzia 195 cm, ostrze w kształcie szpatułki wysuwanej na długość 4mm – 4
szt.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 113 380.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium w kwocie 1.200,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Jednorazowe urządzenie pompujące do balonów
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Jednorazowe urządzenie pompujące do balonów do poszerzania; zintegrowany wskaźnik kontroli ciśnienia,
pojemność 60 ml – 20 szt.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 700.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium w kwocie 50,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Narzedzia do ESD i EMR
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
11. Zestaw jednorazowego użytku do endoskopowej resekcji śluzówki w górnym odcinku przewodu
pokarmowego z prostą nasadką dystalną z rowkiem; zestaw zawiera:cewnik rozpylający, igłę do ostrzykiwania,
pętlę elektrochirurgiczną, nasadkę dystalną kompatybilną z endoskopami firmy Olympus GIF- Q165 i GIF- H190
– 1 szt.
2. Zestaw jednorazowego użytku do endoskopowej resekcji śluzówki w górnym odcinku przewodu
pokarmowego ze skośną nasadką dystalną z rowkiem; zestaw zawiera: cewnik rozpylający, igłę do
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ostrzykiwania, pętlę elektrochirurgiczną oraz nasadkę dystalną kompatybilną z endoskopami firmy Olympus – 1
szt.
3. Jednorazowy zestaw do endoskopowej resekcji w dolnym odcinku przewodu pokarmowego, zestaw zawiera
cewnik rozpylający, igłę do ostrzykiwania, pętlę elektrochirurgiczną, długość robocza 200-230cm – 1 szt.
4. Noże elektrochirurgiczne:
a) nóż jednorazowy z izolowaną końcówką, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość robocza
165 – 200 cm, średnica zewnętrzna izolowanej końcówki 2,2 mm, długość noża 4 mm- 1 szt.
b) nóż jednorazowy elektrochirurgiczny z izolowaną końcówką do jelita grubego; minimalna średnica kanału
roboczego 2,8 mm, długość robocza 200-230 cm, średnica zewnętrzna izolowanej końcówki 1,7 mm, długość
noża 3,5 mm – 1 szt.
c) nóż jednorazowy, końcówka noża w kształcie kopułki, z funkcją płukania; minimalna średnica kanału
roboczego 2,8 mm; długość noża 2,0 mm – długość robocza narzędzia 165 cm, długość noża 1,5 mm- długość
robocza narzędzia 195 cm lub 230 cm – 10 szt. (wg potrzeb zamawiającego)
5. Nasadka dystalna prosta, z bocznym otworem; długość od dystalnego brzegu endoskopu 4 mm; średnica
nasadki 12,4 mm lub 15 mm;jednorazowe – 30 szt. (wg potrzeb zamawiającego)

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 25 198.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium w kwocie 260,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Akcesoria do gastro - kolo-duodenoskopu
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Akcesoria do gastro – kolo-duodenoskopu:
— zawory uszczelniające do kanału biopsyjnego w endoskopach firmy Olympus – 30 op,
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— zawory woda – powietrze w endoskopach firmy Olympus – 10 szt,
— zawory ssące w endoskopach firmy Olympus – 10 szt.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 130.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium w kwocie 260,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Filtr do sska Olympus KV 4
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Filtr do ssaka Olympus KV4 -0 30 op. (10 szt. w opakowaniu).

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 610.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych



Dz.U./S S48
09/03/2018
104969-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 18 / 21

09/03/2018 S48
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

18 / 21

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium w kwocie 50,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Prowadnica do ERCP
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Prowadnice do ERCP końcówka prosta lub zagieta, pokryta powłoką hydrofilną o długości 70 mm, widoczna
w promieniach RTG; na długości 90 mm – 420 mm znacznik X; średnica 0,035” i 0,025” - 100 szt (wg. potrzeb
zamawiającego).

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 700.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium w kwocie 50,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Jednorazowy dren
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
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Jednorazowy dren zakończony z jednej strony końcówką Luer, z zaciskiem plastikowym; długość 75cm;
współpracujący z pompą OFP-2 firmy Olympus; każdy dren sterylny, pakowany oddzielnie – 300 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 800.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium w kwocie 170,00 zł.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy są określone w SIWZ tj. terminy reklamacji, terminy dostaw.

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej



Dz.U./S S48
09/03/2018
104969-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 20 / 21

09/03/2018 S48
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

20 / 21

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/04/2018
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/04/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, al. Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość
pok. 210.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy
Zamawiający wymaga następujących dokumentów;
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy oraz
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym powyżej w pkt. 5 i 6 (art. 24 ust. 5
pkt. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych),
2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
3. zaświadczenia terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
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5. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
6. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne,
7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenia na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt. 5 i 6 ustawy,.
8. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy,
9. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12.1.1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Z 2016 r poz. 716),
10. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu. - załącznik nr 4.
Dokumenty, informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:
1. Formularz “oferta wykonawcy” - załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Oferta cenowa przygotowana dla każdego zadania oddzielnie w sposób podany w SIWZ str. 21 i zawierająca
wszystkie elementy, o których w nim mowa.
3. Informacja o parametrach ocenianych w ramach kryterium oceny: jakość 30 %. brak informacji o parametrach
ocenianych spowoduje przyznanie – 0 pkt za dany parametr.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/03/2018
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